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رون ناوراک  اب 

باتک تاصخشم 

8-84-2939-964-978: لایر 14000: کباش

:م 35954-82 یلم یسانشباتک  هرامش 

اـضرلادبع عبانم  جارختـسا  نایرباص ، داوجدمحم  شیاریو  قیقحت و  نایراصنا ؛ نیـسح  فلوم  رون / ناوراک  اب  : روآدیدپ مان  ناونع و 
ینیدلا ییحم 

.1383 نافرعلا ، راد  مق : : رشن تاصخشم 

:ص 180 يرهاظ تاصخشم 

نایراصنا 4) نیسح  داتسا  راثآ  :) تسورف

.Hussain Ansarian: with the caravan of light: یسیلگنا هب  دلج  تشپ  : تشاددای

(. (ع ادهشلادیس ترضح  باحصا  تیصخش  هب  یشرگن  رون : ناوراک  اب  دلج : يور  ناونع  : تشاددای

سیونریز تروص  هب  همانباتک  : تشاددای

(. (ع ادهشلادیس ترضح  باحصا  تیصخش  هب  یشرگن  رون : ناوراک  اب  : دلج يور  ناونع 

باحصا .ق -- 4  - 61 موس ، ماما  (ع ،) یلع نب  نیسح  : عوضوم

نادیهش .ق -- 61 البرک ، هعقاو  : عوضوم

297/9537: ییوید يدنب  هدر 

فلا 83ب 2 /BP42: هرگنک يدنب  هدر 

1323 نیسح - ، نایراصنا ، : هسانشرس

داوجدمحم نایرباص ، : هدوزفا هسانش 

اضرلادبع نیدلا ، ییحم  : هدوزفا هسانش 

یلبق یسیونتسرهف  : یسیون تسرهف  تیعضو 
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رشان همدقم 

یلاعت همسب 

زا هک  ییاه  شنکاو  اه و  شنک  هب  نتخادرپ  تیوه و  تیصخش و  نایب  اهنآ و  تالاح  نایب  و  خیرات ، رد  رثؤم  دارفا  تیـصخش  نییبت 
.تسا راوشد  قیقد و  فیرظ ، رایسب  يرما  دوش ،  یم  رداص  اهنآ 

خیرات زا  رتراوشد  يراک  اهنآ  تیصخش  عضاوم و  دیدحت  دنا  هتشاد  تبثم  ياهریثأت  خیرات  لوط  رد  هک  ییاه  تیصخش  هب  نتخادرپ 
.تسا یخیرات  هبنج  زا  اهنآ  تایح  هب  هاگن  يراگن و 

ضغب بح و  نودب  شتعاضب  دح  رد  حیحـص  تادنتـسم  كرادـم و  ساسا  رب  تسا  فظوم  خّروم  يراگن ، خـیرات  یملع  هویـش  رد 
.دیامن یم  نایب  ًافرص  و  دنک ،  یمن  تواضق  دهد ،  یمن  رظن  دراگنب ،  ار  عیاقو 

 . تشاد دنهاوخ  رارق  ساسح  یماقم  رد  عضاوم  نایب  تهج  هب  يزادرپ  تیصخش  نکل 

اه نخس  وا  باحصا  ءادهشلا و  دیس  تیصخش  نوماریپ  للم ،  ریاس  نیقرـشتسم  یتح  هّماع و  نادنمـشناد  یعیـش و  ياملع  زاب  رید  زا 
هدنزرا و تاکن  يواح  بتک  نیا  رتشیب  دنچ  ره  و  دنا ،  هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  باتک  نارازه  دنا و  هدومن  نیودت  یتالاقم  هتفگ و 

.دوب دهاوخن  نانآ  يدوجو  داعبا  هرتسگ  رگنایب  همه  نآ  نکل  تسا  يا  هزات 

هچره تعرس  اب  يژولونکت  تسا و  يدام  ياه  يروآ  نف  راجفنا  رصع  هک  ینونک  رـصع  رد  صوصخب  عوضوم  نیا  هب  نتخادرپ  اذل 
.دشاب یم  زاین  دروم  نامز  ره  زا  شیب  ددرگ  یم  رت  گنر  رپ  رشب  یگدنز  رد  هظحل  ره  دیامن و  یم  تفرشیپ  رتشیب 

.تسا نامز  ره  زا  شیب  وا  یحور  رقفو  رشب  يونعم  زاین  زورما  هک  ارچ 

ص:7

رون ناوراک  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


دیس باحصا  تیصخش  هک  دنا  هدومن  یعـس  رـضاح  بوتکم  رد  نایراصنا  نیـسح  داتـسا  ترـضح  عبتتم  ققحم  هنازرف و  دنمـشیدنا 
همان یگدنز  هبنج  تسا  هدش  صاخ  تروص  هب  هثداح  نیا  ياهتیصخش  زا  یـضعب  هب  هراشا  رگا  هداد و  رارق  ثحب  دروم  ار  ءادهـشلا 

.تسا هتفرگ  هرهب  نانآ  يدوجو  داعبا  تیصخش و  رتشیب  هچره  نییبت  يارب  زین  تاراشا  نیا  زا  تسا و  هدوبن  رظن  دم  يراگن  خیرات  و 

عوـضوم نیا  رد  یقیقحت  تمیق و  رپ  يرثا  دوـخ  عوـن  رد  دـشاب  یم  ناـشیا  هناـملاع  ملق  زا  هدـش  هتفرگرب  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  رثا  نیا 
 . دوب دهاوخ 

ندش هتسارآ  يارب  يا  هوسا  لمع  لاح و  لها  يارب  ترـضح و  نآ  باحـصا  تخانـش  هب  دورو  يارب  يرد  قیقحت  لها  رب  تسا  دیما 
.دشاب ناگرزب  نآ  لئاضف  هب 

نافرعلا راد  تاقیقحت  دحاو 

ص:8
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راتفگشیپ

ناشلمع قالخا و  نامیا و  گرزب و  حور  رطاخ  هب  هک  مالسلا ،  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  تمارکاب  باحـصا  اب  هطبار  رد  بناجنیا 
دوجو ملاع  همه  رد  نانآ  زا  رتهب  مالـسلا :  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ناشیالوم  رالاس و  هدومرف  هب  و  دندش ،  راودا  همه  رد  اه  ناسنا  هوسا 

يادهـش ناگرزب  تماـیق  رد  دنناگراتـس و  ییوگ  وت  شیوک  نارتخا  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّقح  لوسر  هدومرف  هب  و  درادـن ؛ 
؛  دنـسر یمن  نانآ  هب  ناگدـنیآ  و  دـنرادن ،  یـشیپ  نانآ  زا  ناگتـشذگ  مالـسلا :  هیلع  رقاـب  ترـضح  هدومرف  هب  و  دنتـسه ؛  نم  تّما 

 . مرادن ار  ّتیعقاو  نایب  ندز و  ملق  تردق 

يرجه یسمش  لاـس 1366  هب  اروشاـع  بش  هد  رد  ریظن ،  یب  ياـه  ناـسنا  گرزب  نیا  فیـصوت  هب  تبـسن  یناوتاـن  زجع و  نیع  رد 
یتاقیقحت هسسؤم  متـشادن .  اه  ینارنخـس  نآ  هتـسجرب  تاکن  زا  ربخ  نم  مدرک .  داریا  نارهت  یبهذم  تاسلج  زا  یکی  رد  ار  یبلاطم 

هدایپ زا  سپ  ات  تساوخ  نم  زا  و  داد ،  هّجوت  نآ  قیمع  تاکن  هب  ارم  اه  ینارنخـس  نآ  ياوتحم  هب  ّتقد  هّجوت و  زا  سپ  ناـفرعلا  راد 
 . دناسرب پاچ  هب  ار  هعومجم  نیا  باتک ،  هب  لماک  یقیقحت  اب  هعومجم  نآ  لیدبت  اه و  ینارنخس  نتم  ندش 

يارب تسا  دـیما  مروآرد .  تسامـش  يور  شیپ  هـک  تروـص  نیدـب  مزـال  ّدـح  رد  ار  بلاـطم  اـت  داـهن  تـّنم  نـم  رب  زیزع  دـنوادخ 
یم نخـس  ّقح  هماقا  يارب  اروشاع  ماّیا  صوصخ  هب  یبهذـم  سلاجم  رد  هک  یناراوگرزب  و  دـشاب ،  هدافتـسا  لباق  زیزع  ناگدـنناوخ 

مالـسلا و هیلع  نیـسح  ترـضح  باحـصا  دوجو  وترپ  زا  نیعمتـسم  هک  دشاب  دـننک ،  لقن  مدرم  يارب  ار  باتک  نیا  بلاطم  دـنیوگ ، 
 . دنیامن نیمضت  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  تداعس  قیرط  نیا  زا  دنربب و  يونعم  رفاو  هرهب  ناراوگرزب  نآ  ینارون  عاعش 
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تیـصخش زا  بناجنیا  تشادرب  دـیناوخ  یم  هچنآ  ماما  ناراـی  زا  یـضعب  لاـح  حرـش  تاـیاور و  نآرق و  تاـیآ  زجب  راتـشون  نیا  رد 
یتاقیقحت هسسؤم  قیرط  زا  ار  بناجنیا  صقن ،  هدهاشم  تروص  رد  تسا .  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  باحـصا  یقالخا  ینامیا و 

 . دوش حالصا  يدعب  ياه  پاچ  رد  ات  هاگآ ،  نافرعلا  راد 

نیا راب  نیلوا  يارب  هک  نیقداّصلا  راد  رشن  مرتحم  تسرپرس  یمشاه  داوج  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  مالسالا  هجح  بانج  زا  نمـض  رد 
 . میامن یم  ینادردق  دنتسارآ  عبط  رویز  هب  ار  رثا 

هیلع ءادهشلا  دیس  ترضح  یعقاو  نارای  ءزج  ار  ام  ترخآ  ایند و  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  مینک  تکرح  يا  هنوگ  هب  ام  همه  تسا  دیما 
 . دیامرف تیانع  قیفوت  تایعقاو  هماقا  ّقح و  نید  ییاپرب  يارب  و  دهد ،  رارق  مالسلا 

مالسلا هیلع  نیسح  ترضح  مداخ  نیرتمک 

نایراصنا نیسح  ریقف 

1375/12/28
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دننام یب  يا  هثداح 

مامت يارب  هک  تسا ،  لثم  هبـش و  یب  یتقیقح  زومآ و  تربع  یقافتا  میظع ،  يا  هعقاو  دننام ،  یب  يا  هثداح  ناگدـننک  اپرب  زا  نخس 
 . تسا سرد  تحیصن و  هظعوم و  دنپ و  زا  راشرس  یعبنم  یگدنز ،  تایح و  راودا  همه  رد  اه ،  ناسنا 

هبترم کی  زا  ریغ  هب  دـندیدن و  راب  کی  زج  ار  يا  هثداح  نینچ  ناگدـننک  اپرب  نامـسآ ،  نیمز و  نانکاس  و  توکلم ،  کُلم و  لـها 
هب دنیبن  نینچ  یمزب  تسه  ناهج  ات  رگد  داتفین ! !  قافتا  تایح  تمظعاب  ياضف  مامت  رد  تیفیک  نیا  هب  و  تروص ،  نیدـب  يا  هعقاو 

نیمز نامسآ و  دوخ 

 . صلاخ ینامسآ  یموق  و  ضحم ،  ینیمز  یهورگ  تشاد ،  هیکت  هفیاط  ود  رب  البرک  نیمزرس  رد  ریظن  یب  هعقاو  نیا  ققحت 

ندرک اپرب  تسود ،  ياضر  هار  رد  تیلوؤسم  يادا  ّقح ،  هب  قشع  يروحم ،  ادـخ  زج  دوخ ،  تایح  هاـگ  هصرع  رد  ینامـسآ  هورگ 
هاگن زبسرـس  هثیبخ و  هرجـش  ندرک  نک  هشیر  دادیب ،  متـس و  خاک  نتخادنارب  تلیـضف ،  غارچ  نتـشاد  هاگن  نشور  تقیقح ،  مچرپ 

 . دنتشادن رگید  هشیدنا  هبّیط ،  هرجش  نتشاد 

ياوه يوریپ  يروحم ،  توغاط  زج  شیوخ ،  یگدـنز  هاگنالوج  رد  ینیمز ،  موق  کلـسم و  يّدام  هفیاط  ینعی  رگید ،  هورگ  نآ  و 
تاّذل رد  نداتفا  توهش و  مکـش و  ياه  همانرب  ندرک  لابند  رکف ،  هشیدنا و  خرچ  نتخادنا  راک  زا  یقالخا ،  فیاظو  لیطعت  سفن ، 

 . دندنارورپ یمن  رس  رد  رگید  رکف  یناویح  رکیپ  رد و  یب 
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ریظن یب  ناینامسآ 

هصرع اونین و  نیمزرس  رد  رفن  ود  داتفه و  دادعت  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  يربهر  هب  هک  یتوکلم ،  یـشرع و  ياه  هرهچ  نآ 
رد هک  نیا  نیع  رد  دـندرک ،  اپرب  تماقتـسا  نامیا و  هاگرخ  تفارـش و  تمارک و  همیخ  هیرام ،  ماقم  یتشهب  نیمزرـس  البرک و  هاـگ 

لوسر رظن  هب  هکلب  نیشن و  شرع  ناگتشرف  نوچ  مه  یکاپ ،  تمـصع و  رد  یلو  دندرب ،  یم  رـس  هب  ندب  بوچراهچ  مسج و  بلاق 
 . دندوب رتالاب  رترب و  هفّرشم  هبعک  برقم و  کلَم  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  تمظعاب 

 . ْن�یبَّرَقُْملا (1) ِِهتَِکئ�الَم  ْنِم  ِهللا  یَلَع  ُمَرْکا  ُنِمْؤُْملا 

 . تسا رت  یمارگ  بّرقم  ناگتشرف  زا  دنوادخ ،  هاگشیپ  رد  نمؤم 

 : هتسناد رت  میظع  هبعک  زا  ار  نمؤم  تمظع  تمرح و  رگید  تیاور  رد  و 

 . هَبْعَْکلا (2) َنِم  ًهَمَرُح  ُمَظْعا  ُنِمْؤُْملا 

رد ایلوا  ایبنا و  تامحز  ییاجرباپ  و  دـیحوت ،  گنهرف  موادـت  و  نید ،  تخرد  يرایبآ  يارب  هک  نانآ  زا  رتالاب  رترب و  یناـنمؤم  هچ  و 
راثن ار  دوخ  بلق  سّدقم  نوخ  و  هتشاذگ ،  صالخا  قبط  رد  ار  نیریش  ناج  یندشان  فصو  یطاشن  روش و  اب  طیارـش ،  نیرت  تخس 

 . دندرک

هِّلل مایق  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  رانک  رد  هّللا  لیبس  یف  داهج  نادـیم  رد  راکبان ،  نمـشد  زا  ساره  میب و  نودـب  نانآ ، 
ّقح هب  تبسن  دوخ  نید  يادا  هب  ات  دندرک ، 

ص:12

 . 164  / 1 لامعلا :  زنک  (( - 1 - ) 1
ثیدح 20. باب 15 ، ، 16  / 65 راونألا : راحب  386 ؛  / 2 نیظعاولا : هضور  ثیدح 95 ؛ ، 27  / 1 لاصخ : (( - 2 - ) 2
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 . دنناسرب تاجن  لحاس  هب  ار  ّتیمدآ  هدروخ  نافوط  هب  یتشک  و  دنوش ،  قفوم  ّتیناسنا  میرح  و 

هتخومآ یگدنز  سرد  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  تیاده  یهلا و  لوسر  یمّلعم  هب  ّقح ،  باتک  تایآ  زا  یحو و  هاگـشناد  زا  نانآ ، 
 . دنتسب راکب  تایح  نوؤش  همه  رد  صالخا  لامک  اب  دندوب  هتفرگ  میلعت  ار  هچنآ  و  دندوب ، 

 . دنخیرات ياه  ناسنا  مامت  دمآرس  تریصب ،  تهاقف و  تمارک و  هاگ  هصرع  رد  نانآ ، 

مامت رد  يرـشب  هعماج  هب  تبـسن  يزوسلد  یناسنا و  رادرک  یمالـسا ،  قالخا  یبلق ،  ناـمیا  لد ،  تینارون  نطاـب ،  يافـص  رد  ناـنآ 
 . دنرادن دننام  هنومن و  راگزور 

مخ تیلوؤسم  نیگنـس  راب  ریز  رمک  یطیارـش  چیه  تحت  یتمیق و  چیه  اب  دنتـساوخن  هک  دنا  یتسه  هاگ  هصرع  ناتماق  تسار  نانآ ، 
 . دنزادنا رد  تسپ  كاخ  هب  ار  دوخ  یناولهپ  تشپ  و  دننک ، 

 . دنتاکرب تانسح و  مامت  رجفلا  علطم  تقلخ و  ياه  هغبان  مرک ،  لوصا  تفارش ،  رادمچرپ  تقیقح ،  هیام  ریمخ  ّقح ،  هیاس  نانآ ، 

 : دیوگ یم  هدورس  رفن  ود  داتفه و  نیا  فیصوت  رد  هک  دوخ  هناملاع  راعشا  زا  یشخب  رد  یضترم  دیس  يدهلا  ملع 

یلو دنتفرگ ،  رارق  ییانتعا  یب  دروم  البرک  تشد  نازوس  مرگ و  كاخ  يور  رب  هچرگ  هتخاب  ناج  ناقشاع  یتوکلم و  نادیهـش  نیا 
 . دنک یم  ییاریذپ  نانآ  زا  هّزعلا  بر  ترضح  هتفرگ و  اج  ّقح  ترضح  يرادنامهم  هب  یهلا  هاگراب  رد  نانآ  ناج  ناور و 

 ، تشادرب مدق  نانآ  دوس  هب  ییوگ  تشاد ،  ررض  نایز و  هدارا  نانآ  هب  تبسن  هک  نآ 

ص:13
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 . دیشوک (1) نانآ  یناگدنز  تایح و  هب  تبسن  تشک  ار  نانآ  زیت  ریشمش  مد  اب  هک  نآ  و 

اب دندرک و  دروخرب  نهآ  هوک  هب  دـنداد .  ترـصن  يرای و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  دوجو  مامت  اب  هک  دـندوب  یمدرم  نانآ ، 
الب و تبیـصم و  هصمخم و  نآ  زا  تاجن  يارب  هک  یلاح  رد  دنتفاتـش .  اهریـشمش  يوس  هب  راسخر  اب  اه و  هزین  رـس  لابقتـسا  هب  هنیس 
دنتفات و یم  رب  رس  تاداهنشیپ  نآ  زا  بیجع  يا  هیحور  اب  و  دنتفر ،  یمن  راب  ریز  دش و  یم  لانم  لام و  ناما و  داهنـشیپ  نانآ  هب  التبا 

 : دنتفگ یم 

 ! ! دروخب (2) مهب  یناگژم  ام  زا  دوش و  هتشک  وا  نیسح  رگا  تسین  ام  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگشیپ  رد  يرذع 

هک يروط  هب  دـندوب ،  ّتیمح  تریغ و  يزارفرـس و  تّزع و  يرابدرب ،  ییابیکـش و  تماقتـسا ،  ربص و  زا  لحاس  یب  ییایرد  ناـنآ ، 
نارازه و  دنـشکب ،  ار  نانآ  یهلا  حور  دنتـسناوتن  یلو  دـنتخات  نانآ  رب  نانآ ،  ناج  دـصق  هب  دـیلپ  هدـنّرد  راوخنوخ و  راّدـغ  نارازه 

نکش قالخا  لماع  نارازه  و  دیامن ،  راد  هّکل  ار  نانآ  ياوقت  نماد  تسناوتن  یلو  تخیر ،  شتآ  ناشدوجو  رب  زوس  اوقت  ياهوزرآ 
 ! ! درواین تسد  هب  ار  نانآ  قالخا  رب  ندش  هریچ  تردق  یلو  تخات ،  نانآ  رب 

ص:14

فیّسلاب اهلتاق  ّنا  اهعفان و  رّضلاب  اهدصاق  ّناک  اهیرقی  هّللا  راوج  یف  سفنا  هلمهم و  ءاضمرلا  یلع  سوفن  مهل   . 4 فوهل :  (( - 1 - ) 1
اهییحم

دیدـحلا لاـبج  اوقلو  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  اورـصن  نیذـلا  لاـجرلا  نیعبـسلا  نم  بیبح  ناـکو  ......ریبزلا  نب  لیـضف  نع  (( - 2 - ) 2
هّللا لوسر  دنع  انل  رذع  ال  نولوقیو :  نوبأیف  لاومألاو  نامألا  مهیلع  ضرعی  مهو  مههوجوب  فویـسلاو  مهرودـصب  حامرلا  اولبقتـساو 

 ، باب 37  ، 92  / 45 راونألا :  راـحب  78 ؛  یّـشک :  لاجر  هلوح .  اولتق  یتح  فرطت  نیع  اـنمو  نیـسحلا  لـتق  نإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
 . ثیدح 33
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 : دیونشب نمشد  نابز  زا  هک  رتهب  هچ  ار  نانآ  ِتلاصا  تمارک و  ّتیصخش و  تعفر  ناج و  یگرزب  حور و  تمظع 

 : دـنتفگ هنعط  هب  دوب  هدـش  رـضاح  دعـس  رـسپ  هارمه  هب  البرک  راز  راک  هصرع  رد  هک  هتخورف  دوخ  يدوجوم  هیام و  نود  یکاپان  هب 
؟  درک دهاوخ  هچ  وت  اب  دنوادخ  يدش ،  رضاح  ربمایپ  هیّرذ  نتشک  يارب  ارچ 

وت میدرک  ام  هک  يراک  نامه  دیدرت  نودب  يدوب ،  هدـید  مه  وت  میدـید  دوخ  مشچ  هب  ام  ار  هچنآ  رگا  شوماخ !  تفگ :  باوج  رد 
 ! يدرک یم 

زا ار  ناراوس  دـندرب ،  یم  هلمح  ام  رب  هدـنّرد  ناریـش  نوچ  هدرب ،  ریـشمش  هضبق  هب  تسد  تریغ  ّتیبصع و  اب  دـنمورین ،  هتـسد  کی 
لاـنم لاـم و  هب  و  دـنتفریذپ ،  یمن  ناـما  و  دـنتخادنا ،  یم  گرم  شوغآ  رد  ار  دوخ  و  دـندرک ،  یم  دوباـن  لاـمیاپ و  تسار  پچ و 
یمن رّوصت  دوخ  يارب  یلئاح  هنوگ  چیه  نآ  رد  ندش  رو  هطوغ  گرم و  يایرد  رد  دوخ  ندنکفا  يارب  و  دـنداد ،  یمن  ناشن  تبغر 

 . ءالیتسا يزوریپ و  ای  گرم  ای  دنتفگ :  یم  دندرک ، 

مینکب (1) میتسناوت  یم  هچ  و  داد ،  ماجنا  دش  یم  هچ  نیاربانب  دنتخاس ؛  یم  دوبان  ار  ام  رگشل  میتشاد  یم  هگن  تسد  یکدنا  ام  رگا 
! ؟

لیدب یب  ناینیمز 

يارب يردپ  هک  یهار  رـس  هچب  کی  روتـسد  هب  اونین  نادیم  رد  رفن ،  رازه  یـس  دادعت  هب  هک  لد ،  کیرات  سوحنم و  ياه  هرهچ  نآ 
يردپ یب  ره  اب  شردام  و  دوبن ،  وا 

ص:15

تـضضع لاقف : هلآ ؟  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هیرذ  متلتقأ  کحیو  دعـس :  نب  رمع  عم  فطلا  موی  دهـش  لجرل  لـیق  (( - 1 - ) 1
ناسرفلا مطحت  هیراضلا  دوسألاک  اهفویس  ضباقم  یف  اهیدیأ  هباصع  انیلع  تراث  انلعف  ام  تلعفل  اندهـش  ام  تدهـش  ول  کنإ  لدنجلاب 

هینملا ضایح  یلع  دورولا  نیبو  اهنیب  لئاح  لوحی  الو  لاملا  یف  بغرت  الو  نامألا  لبقت  توملا ال  یلع  اهـسفنأ  یقلتو  الامـشو  انیمی 
هغالبلا جهن  حرـش  .کل  مأ  نیلعاف ال  انک  امف  اهریفاذحب  رکـسعلا  سوفن  یلع  تتأل  ادـیور  اهنع  انففک  ولف  کلملا  یلع  ءالیتسالا  وأ 

 . 20  / 1 تعاجش :  رصنع  263 ؛   / 3 دیدحلا :  یبا  نبا 
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ندز شتآ  و  ریپ ،  ناوج و  هراوخریـش و  زا  اه  ناسنا  نیرت  كاـپ  مدرم و  نیرترب  نتـشک  يارب  هّللا ،  دـیبع  ینعی :  دـش ،  یم  مزب  مه 
 ، دـندش عمج  یتسرد  تمـصع و  یکاپ و  تّفع و  ياه  هوسا  ندرب  تراسا  هب  و  ایلوا ،  تمرُح  اب  مرح  و  نآرق ،  سومان  ياـه  همیخ 

ربارب رد  میظعت  و  یـشنم ،  دد  يوخ  ندرک  لابند  و  تاوهـش ،  زا  تعباتم  و  سوه ،  اوه و  شتـسرپ  هب  هک  دـندوب  یناـگدز  توغاـط 
 . دندنارذگ یم  یگدنز  دیزی ،  نوچ  تسرپ  نومیم  یقفانم  زاب و  گس  يرفاک  راوخبارش و  یقساف 

دوخ تیّنم و  قافن و  هنیک و  متـس ،  ملظ و  لواپچ ،  يرهم ،  یب  یمحر ،  یب  تراغ ،  یگدـنرد ،  سرد  هّیما  ینب  هسردـم  رد  نانآ ، 
 . دندوب هتخومآ  یتسرپ 

زج ناـشدوجو  موقلح  زا  و  دـندوب ،  هدروخ  ریـش  تلفغ  لـهج و  ربـک ،  لـخب و  دـسح ،  صرح و  و  روجف ،  قسف  ناتـسپ  زا  ناـنآ ، 
 . دش یمن  هدینش  يزیچ  یتسرپ  تب  كرش و  يادن  و  روآ ،  تشحو  سراپ  یگدنرد و  يادص 

دوخ ناراوخ  هریج  و  دنتـشادن ،  يا  همانرب  يرگیّدام  يراکدب و  ترارـش و  زج  هک  دندرک  یگدنز  ینامکاح  سحن  هیاس  رد  نانآ ، 
 . دنتساوخ یمن  دوخ  سوه  اوه و  قّقحت  يارب  زج  ار 

سابل رد  ناگرگ  و  راوخ ،  نجل  ياه  مرک  اه و  ترطف  تسپ  نآ  عضو  تریـصباب ،  یماـظن  رگ و  داـهج  درمریـش  نآ  ریهز  ناـبز  زا 
 : دیونشب ار  راه  ناگس  و  شیم ، 

نآ رد  يرگید  ریخ  هک  ینخس  ره  هک  تسا  بجاو  ناملسم  هدهع  رب  یتسار ،  راهنز .  امش ،  رب  ادخ  باذع  زا  راهنز  هفوک !  لها  يا 
 . . . دیامنن ناهنپ  وا  زا  دیوگب و  هیاریپ  نودب  تسا 

راک هچ  امـش  ام و  هک  دـنیبب  دـنک و  ناحتما  ات  هدروآ ،  رد  شیامزآ  ضرعم  رد  شربماـیپ  هیّرذ  هب  ار  امـش  اـم و  دـنوادخ ،  یتسار ، 
 . درک میهاوخ 

یغای نیا  ربمغیپ ،  هیّرذ  يرای  ترصن و  هب  مینک  یم  توعد  ار  امش  ام 

ص:16
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دب يدب و  زج  نانآ ،  يرادناهج  راگزور  رـسارس  هب  شردپ  وا و  فرط  زا  هک  نآ  يارب  دـیراذگ ،  او  ار  دایز  رـسپ  هّللادـیبع  یغاط ، 
 . دوش یمن  هدشن و  دئاع  امش  هب  يراتفر 

 . دننک یم  هدرک و  نوریب  مشچ  يدوگ  زا  خرس  لیم  هب  ار  امش  ياه  مشچ  هک  دننانآ 

 . دننک یم  هدرک و  عطق  ار  امش  ياهاپ  اه و  تسد  هک  دننانآ 

 . دنُرب یم  غامد  شوگ و  هلثُم ،  هب  ار  امش  هک  دننانآ 

 . دننک یم  نازیوآ  امرخ  دنلب  ياه  هخاش  هب  هدیشک ،  راد  زارف  رب  ار  امش  هک  دننانآ 

دننام دننک ،  یم  ادج  ندب  زا  رـس  دننآرق  نارادهگن  هک  ار  نآرق  نایراق  و  دنـشاب ،  هدوت  قشمرـس  دیاب  هک  ار  امـش  نابوخ  هک  دننانآ 
 ! ! شلاثما هورع و  نب  یناه  شباحصا و  يدع و  نب  رجح 

ردپ یب  دنزرف  نآ  شردپ -  هّللادیبع و  رب  و  دنداد ،  شمانشد  ناربخ ،  یب  ادخ  زا  نآ  توغاط و  هاپس  دیـسر ،  اجنیا  هب  نخـس  نوچ 
 : دنتفگ هدرک و  یناوخانث  - 

 . میتسرفب ریما  دزن  شنارای  همه  اب  ار  وا  ای  میشکب ،  شناهارمه  همه  اب  ار  تبحاص  ات  میراد  یمنرب  تسد  ام 

يایرد تشهب ،  لها  ناـناوج  رورـس  ياـج  هب  هک  دـینیبب  ار  تئاـند  يریگ و  نیمز  و  تلاذر ،  یتسپ و  و  تلاـهج ،  تلفغ و  یتسار ، 
هموثرج و  دـیلپ ،  دوجوم  هچ  مالـسلا ،  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  فرـش ،  تّزع و  هیاـم  یتـسرد ،  قدـص و  عبنم  مرک ،  فطل و 

! ! ؟  دندوب هتفریذپ  يربهر  يریما و  هب  ار  تسپ  یناویح  و  رورغم ،  ّربکتم  و  فیثک ، 

 : تفگ درک و  نخس  هب  عورش  مّود  هلحرم  رد  ریهز 

ص:17
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ینادناخ و  دنرادن ،  یّقح  ام  ندرگ  هب  وا  نادـناخ  هک  ینز  هّیمـس (1)  رـسپ  زا  يرای ،  یتسود و  تدّوم و  هب  همطاف  دالوا  مدرم !  يا 
 . دنرتراوازس دنراذگ ،  یمن  ثرا  هب  ام  باقعا  يارب  یکین  مان  اه  نآ  ناردام  هک 

 . دیشاب رضاح  نانآ  نتشک  هب  هک  نیا  زا  ادخ  رب  هانپ  دینک  یمن  ناشیرای  رگا 

نیسح نتشک  نودب  امش  زا  وا  هک  مروخ  یم  مسق  اریز  دیراذگ ؛  او  ناشدوخ  هب  دیزی  اب  ار  گرزب  درم  نیا  راک  دینک و  زاب  هار  سپ 
 . دوش یم  یضار  مه 

درک و هلخادـم  رمـش  تهج  نیا  زا  دـنک ،  یمن  هتفـشآ  ار  راـک  شاـبوا  لذارا و  هلخادـم  زج  دیـسر ،  مکحم  هیاـپ  نیا  هب  هک  نـخس 
 . تسکش مهرد  وجگنج  هاپس  رطاخ  زا  ار  راوتسا  نخس  نیا  تنمیه 

 : تفگ تخادنا و  ریهز  بناج  هب  يریت  رمش 

.يدرک هتسخ  شیوخ  ییوگ  ُرپ  هب  ار  ام  دریگب ،  ار  تسفن  ادخ  وش ! تکاس 

 : تفگ رمش  خساپ  رد  دنادرگ و  ار  دوخ  نخس  تهج  ریهز 

ینخـس نم  وت  اب  يا !  هدـیدن  درک  یم  لوب  بقع  هب  هک  اـپ  راـهچ  نآ  زج  دوخ  يارب  يردـپ  يا  هدرک  زاـب  مشچ  اـت  هک  رتش  هّرک  يا 
تسرد و ار  هیآ  ود  ادـخ  باـتک  زا  هک  منک  یمن  ناـمگ  دـنگوس  ادـخ  هب  یتسین ،  يا  هتـسب  ناـبز  ناویح  کـی  زا  شیب  وت  مرادـن ، 

 . شکاندرد ياه  هجنکش  تمایق و  زور  ییاوسر  هب  مهدب  تدیون  تراشب و  یناوخب ،  ای  ینادب و  اجرباپ 

 : تفگ باوج  رد  رمش 

 . تشک دهاوخ  رگید  تعاس  کی  زا  سپ  ار  تبحاص  ار و  وت  ادخ 

 : تفگ ریهز 

ص:18
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یناگدـنز زا  مراد  رت  بوبحم  رتاراوگ و  ار  يو  باـکر  رد  وا و  هارمه  هب  ندرم  هک  دـنگوس  میادـخ  هب  یناـسرت ؟  یم  گرم  زا  ارم 
.امش هارمه  هب  دیواج 

 : تفگ درک و  مدرم  هب  ور  نآ  زا  سپ 

دیسر دنهاوخن  دّمحم  تعافش  هب  هّللاو  اریز  دننزن ؛  لوگ  ناتنییآ  نید و  زا  ار  امش  شناهارمه  خاتـسگ و  شو  هناوید  نیا  مدرم !  يا 
 . دنزیرب (1) ار  شتیب  لها  هیّرذ و  نوخ  هک  یمدرم  نآ 

 : دیوگ یم  بقانم  باتک  رد  بوشآ  رهش  نبا 

 : تفگ و  داتسیا ،  شرس  يالاب  دمآ و  ریهز  هتشک  رس  رب  مالسلا  هیلع  نیسح 

نآ دنوادخ  هک  یناگداتفا  رود  دننام  دنک ،  خسم  ار  نانآ  هک  نانچ  نآ  دنک  تنعل  ار  تناگدنشک  دنکن و  رود  ام  زا  ار  وت  دنوادخ  » 
 « ! هدرک خسم  كوخ  نومیم و  تروص  هب  ار  اه 

هدافتـسا ءوس  رتش ،  هّرک  هناوید ،  هدروخ ،  لوگ  خاتـسگ ،  هب  ریبعت  رفن  رازه  یـس  نآ  زا  هک  دش  هظحالم  شیالوم  ریهز و  مالک  رد 
تئاند و يرگیّدام و  هلحرم  رد  خـیرات  لوط  رد  هک  یناینیمز  یلو  ینیمز ،  هورگ  ياـنعم  تسا  نیا  و  هدـش ،  كوخ  نومیم و  یچ و 

! دوش دای  لیدب  یب  ناینیمز  ناونع  هب  نانآ  زا  دیاب  هک  يّدح  رد  دنتشادن  هنومن  یتسپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ترضح  هفشاکم 

درک هدهاشم  ار  داضتم  هورگ  ود  نیا  تقیقح  اروشاع  بش  هاگرحس  رد  يا  هفشاکم  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  نیب  ّقح  هدید 
دای ینیمز  ناونع  هب  لطاب  هورگ  زا  و  یتوکلم ،  یشرع و  ینامسآ ،  هورگ  هب  ریبعت  ّقح ،  هورگ  زا  ترضح  نآ  هفشاکم  ساسا  رب  و  ، 

 : تسا هدش 

ص:19

 . 63  / 4 ریثا :  نبا  لماک  (( - 1 - ) 1
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 : دومرف دش  رادیب  نوچ  تفرگ ،  ارف  باوخ  اروشاع  بش  هاگرحس  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح 

تـسا نآ  منامگ  تخات .  نم  رب  رتدیدش  هک  دوب  یگنر  دـنچ  گس  اه  نآ  نایم  رد  دـنرو ،  هلمح  نم  رب  هک  مدـید  ار  ییاه  گس  » 
 ! ! دشاب سیپ  شرکیپ  دزیر ،  یم  ار  منوخ  دشک و  یم  ارم  هک  نآ  هک 

 . دوب نینچ  رمش  رکیپ  و 

 : دومرف نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  مّدج  سپس 

دهاوخ نم  دزن  وت  ِراطفا  ادرف  دنهد ،  یم  هدژم  رگید  کی  هب  ارت  رادید  ناینامسآ  نایتاوامس و  یتسه .  دّمحم  لآ  دیهش  وت  مدنزرف ! 
یبش درکن و  یگنرد  درک ،  تعاطا  ار  شّدج  نامرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  (1) رادـم » . . .  اور  گنرد  اـیب ،  دوز  نک و  باتـش  دوب ، 

 . تفاتش راوگرزب  ياین  يوس  هب  هک  تشذگن 

 . تقیقح شیامن  ود  دوب و  هفشاکم  ود 

نّفعتم و یگس  اه  نآ  ورـشیپ  هک  يا  هدنّرد  ناگـس  درک ،  المرب  ار  نیـسح  نانمـشد  تقیقح  تشادرب و  ار  هدرپ  نیتسخن ،  هفـشاکم 
 . داد یم  ناشن  گنن  ياه  هّکل  زا  يا  هعومجم  ار  وا  هدراذگ و  رثا  شنورب  رب  شنورد  هک  یگس  دوب ،  سیپ 

ص:20

امو اولاقف :  هعاسلا ؟  یمانم  یف  تیأر  ام  نوملعتأ  لاقف :  ظقیتسا  مث  هقفخ  هسأرب  نیـسحلا  قفخ  رحـسلا  تقو  ناـک  اـملف  (( - 1 - ) 1
يذلا نأ  نظأو  یلع  اهدشأ  هتیأر  عقبأ  بلک  اهیفو  ینشهنتل  یلع  تدش  دق  ابالک  نأک  تیأر  لاقف :  هّللا ؟  لوسر  نبا  ای  تیأر  يذلا 

نم هعامج  هعمو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  يدـج  کـلذ  دـعب  تیأر  ینإ  مث  موقلا .  ءـالؤه  نیب  نم  صربأ  لـجر  یلتق  یلوتی 
كراطفإ نکیلف  یلعألا  حیفـصلا  لهأو  تاوامـسلا  لهأ  کب  رـشبتسا  دقو  دـمحم  لآ  دیهـش  تنأ  ینب !  ای  یل :  لوقی  وهو  هباحـصأ 

 . باب 37  ، 3  / 45 راونألا :  راحب  251 ؛   / 1 یمزراوخ :  لتقم  لّجع .  هلیللا ،  يدنع 
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 . تسا يرگمتس  زواجت و  يّدعت و  لبمس  تسا ،  يرگدادیب  ملظ و  لبمس  هدنّرد ،  گس 

 . تسین هتخاس  يو  زا  رگید  يراک  نافیعض ،  ناوختسا  تسوپ و  تشوگ و  زا  مکش  ندرک  هدنکآ  زجب  هدنّرد ،  گس 

هعومجم رگا  هژیو  هب  دوش ؛  یمن  تفای  رترب  رتهب و  يا  هنومن  هدنّرد  گس  زا  رت  هتـسیاش  دنزاسب ،  ملظ  زا  يا  همّـسجم  دنهاوخب  رگا 
 . دشاب گنن  نیکرچ  ياه  هّکل  زا  يا 

ّقح ترضح  سّدقم  ماقم  زا  يا  همانریدقت  وا و  هار  هدنهد  ناشن  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ترـضح  ناتـسود  شیامن  هفـشاکم ،  نیمّود 
نایتوکلم نایتاوامس و  ناینامسآ ،  هک  تسا  هتـسیاش  یـسک  نینچ  تسا .  هدش  هداتـسرف  نیـسح  يارب  شربمایپ  هلیـسو  هب  هک  تسا ، 

 . دنشاب هتشاد  ار  شترایز  قایتشا 

يالاب ار  نیسح  ینامسآ  دناسر ،  یم  لتق  هب  ار  نیـسح  ینیمز  دنـسانشب ،  ار  نیـسح  هک  تسا  نآ  زا  رت  نییاپ  اه ،  ینیمز  رکف  حطس 
 . دهد یم  اج  رس 

يوس هب  اـه  نآ  زاورپ  ینامـسآ و  همه  نیـسح  هاپـس  ناینامـسآ !  ربهر  نیـسح  دوب ،  ینامـسآ  ینیمز و  ناـیم  دربن  ـالبرک ،  هماـگنه 
 . دوب اه  نامسآ 

 . دش یتشهب  نیسح  يربهر  هب  ییالبرک  ناوراک  و  دش ،  تشهب  هار  هزاورد و  البرک ، 

منهج و هزاورد  اـه  نآ  يارب  ـالبرک  و  داد ،  ياـج  خزود  نورد  هب  درب و  نیمز  ریز  هب  دوخ  اـب  ار  همه  دوب ،  اـه  ینیمز  ربهر  دـیزی ، 
 . دوب ناهج  ود  رد  یتخبدب 

 . تسا نآرق  رهاظم  زا  یکی  البرک  و  تراسخ ،  رامد و  نیملاظ  يارب  و  تمحر ،  تسا و  افش  نامیا  اب  مدرم  يارب  نآرق ، 

هب دسرب  ات  رتالاب ،  رتالاب و  هب  تفر ،  دهاوخ  نامسآ  هب  دیامیپب  ار  نیسح  هار  هک  یـسک  و  تسه ،  هدوب و  ناینامـسآ  ربهر  نیـسح ، 
دیاین مهَو  رد  هک  ییاج 

ص:21
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 . دشاب (1) رت  نیریش  دشاب ،  رتابیز  دشاب ،  رترب  شرّوصت  زا  شتقیقح  و 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هاگدید 

لماع هک  ناینیمز  یلد  روک  لهج و  هب  هغالبلا  جـهن  هبطخ 133  زا  یتمسق  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
تریـصب ییانیب و  هب  و  دنک ،  یم  هراشا  تساه ،  نآ  يارب  ترخآ  يدبا  باذع  ّتلع  تایح و  هاگرذگ  رد  نانآ  یتخبدـب  تواقش و 

تسا نانآ  ترخآ  ایند و  تداعـس  يارب  یلماع  یهلا و  باتک  تایآ  رد  ّتقد  تماما و  توبن و  هب  اه  نآ  هّجوت  لولعم  هک  ناینامـسآ 
 . دهد یم  یهاگآ 

 ، ٌصِخا�ش ا�ْهنِم  ُر�یصَْبلاَف  ا�هَءا�رَو ،  ّدلا 
�

َرا َّنا  ُمَْلعَیَو  ُهَرََصب ،  اهُذُْفنَی  ُر�یصَْبلاَو  ًاْئیَش ،  ا�هِءا�رَو  ا�ّمِم  ُرِْصُبی  �ال  �یمْعَْالا ،  ِرََـصب  �یهَْتنُم  ا�ْینُّدلا  ا�مَّنِاَو 
 . ٌدِّوَِزتُم (2) ا�َهل  �یمْعَْالاَو  ٌدِّوَِزتُم ،  ا�ْهنِم  ُر�یصَْبلاَو  ٌصِخا�ش ،  ا�ْهَیلا  �یمْعَْالاَو 

و روجحم ،  ایند  ریغ  ندید  زا  وا «  تسا ،  لدروک  ناسنا  ییاهن  هاگدـید  يرهاظ »  يدام و  روما  هعومجم  ایند «  هک  تسین  نیا  ریغ  و 
ایند زا  شهاگن  تسا ، »  نشور  تفرعم  رونب  شلد  هک  نآ  و  تریـصباب «  انیب و  ناسنا  یلو  دنیب ،  یمن  ار  نآ  زا  رتالاب  نآ و  زا  دعب  « 

هاگرارق هاگمارآ و  هک  دـنادیم  و  دـنیب »  یم  ار  نآ  زا  رترب  رتالاب و  يداـم  روما  نیا  زا  دـعب  و  هدومن « ،  ذوفن  نآ  قاـمعا  نطاـب و  هب 
 » انیب و  تسا ،  تکرح  رد  ضحم  يایند  يوس  هب  انیبان  دنک و  یم  رفـس  ترخآ  هب  ایند  زا  انیب  سپ  تسا ،  ناهج  نیا  يارو  رد  يدبا 

 . دیامن یم  مهارف  هشوت  رذگدوز  یناف و  يایند  يارب  انیبان  و  دریگ ،  یم  رب  هشوت  ایند  زا  دبا »  تایح  يارب 

ص:22

 . رییغت یمک  اب   ، 195 ردص :  هّللا  تیآ  موحرم  نادیهش  ياوشیپ  (( - 1 - ) 1
 . هبطخ 133  ، 191 هغالبلا :  جهن  (( - 2 - ) 2
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امکح و  تابثا ،  ار  اه  نآ  یهلا  نایدا  و  هداد ،  ناشن  دوخ  زا  خیرات  دادـتما  رد  هک  اه  تمظع  اهدادعتـسا و  همه  نآ  اب  یمدآ  دوجو 
هب ار  تعیبط  هزیکاپ  داوم  زا  يرادقم  و  دروایب ،  نوریب  نادـکاخ  نیا  زا  رـس  دـناوت  یمن  دـنا ،  هداد  حیـضوت  ار  اه  نآ  نادنمـشناد  و 

یتاظحل ددـنخب و  یتاظحل  و  دزاسب ،  کلهتـسم  ار  نیمز  ياه  هیامرـس  نداعم و  دـشوپب و  هسبلا  يرادـقم  و  هدومن ،  لیدـبت  عوفدـم 
و دوش ،  هجاوم  تسکـش  اب  رگید  يزور  زوریپ و  يزور  ددرگ ،  نیگهودـنا  رگید  ياه  تعاس  ناداـش و  ییاـه  تعاـس  و  دـیرگب ، 
اوه و هب  یگدرب  ندش و  هتـشک  نتـشک و  يارب  یکاخ  هرک  نیا  يور  ار  فده  یب  یتادوجوم  دوخ ،  دننام  ددع  دـنچ  ای  کی  سپس 

تعیبط ملاع  هب  اه  نآ  زا  يرادرب  هرهب  نودب  تاناکما  اهدادعتسا و  همه  نآ  اب  ار  دوخ  ندب  دبلاک  ياضعا  سپـس  و  دنک ،  اهر  تّذل 
 ! ! دورب دهدب و  لیوحت  ملاع  نیمه  دوخ  هب  دوب ،  هتفرگ  نآ  زا  هک 

یگدنز هصرع  دراو  یتسه  نیناوق  ییافوکـش  تبثم و  ياه  تیلاّعف  هلیـسو  هب  تعیبط  ملاع  زا  ندروآ  رب  رـس  عقوم  هک  توافت  نیا  اب 
یم ینیمز  تارـشح  ریاس  روم و  راـم و  میدـقت  یتسد  ود  راـیتخا و  نودـب  ار  دوخ  تیدوجوم  يازجا  همه  نتفر ،  عقوم  و  دوش ،  یم 
رکف هب  زگره  نیا  زا  دـعب  دربـب ،  یپ  دوخ  دوجو  ياـطخ  هب  هک  دـنیامن  یم  شتآ  همعط  ار  ازجا  ناـمه  عماوج  یـضعب  رد  و  دـیامن ، 

یتسپ بیـشارس  نیرتدب  رد  راک ،  نایاپ  رد  دتفیب و  تکرح  هب  لماک  هک  تسین  نینچ  تقیقح  زگره  هن !  دتفین ،  يدوجو  ییافوکش 
 ! دنک (1) طوقس  اه 

نوگنرـس نیلفاس  لفـسا  هب  سپـس  دننک و  یم  یگدنز  رّوصت ،  نآ  يانبم  رب  هک  دـنراد  یکانرطخ  اجبان و  رّوصت  نینچ  ناینیمز  یلو 
 . دنوش یم 

و دننک ،  یم  ذاّختا  دوخ  لامک  دـشر و  هب  زاورپ  يارب  یلیاسو  ایند  نیا  تایعقاو  زا  دـندنم ،  هرهب  درخ  ییانیب و  زا  هک  ناینامـسآ  اما 
تایعقاو نیرت  بوبحم  نیرت و  بولطم 

ص:23
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 . دنیامن یم  یّقلت  زاورپ  يارب  هلیسو  نیرتهب  ار  ایند 

 . دنتسه نیبادخ  ناینامسآ ،  نیبدوخ و  ناینیمز ، 

 . دنیامن یمن  هدهاشم  ّقح  ریغ  نایتوکلم  دننیب و  یمن  تاوهش  مکش و  زج  نارگیّدام 

 . تسود ياضر  بیقعت  رد  نایشرع  و  دنتسه ،  يّدام  رصانع  يوجتسج  رد  طقف  ناینیمز 

 . رای ترضح  رد  یناف  نایوخ ،  هتشرف  و  دندرگ ،  یم  يّدام  رازبا  يادف  نالدروک ، 

 . دنّقح تافص  امسا و  هنییآ  دیواج و  هدنز و  ناینامسآ ،  و  تثابخ ،  لیاذر و  عبنم  كّرحتم و  هدرم  ناینیمز ، 

 . دنتوهش لایما و  ریسا  ناینیمز  و  سوه ،  اوه و  زا  دازآ  ناینامسآ ، 

 . دنلایخ مهَو و  ناگدننک  همزمز  لدروک ،  ناینیمز  و  تقیقح ،  هدنیارس  ناشدوجو  مامت  اب  نیشن  شرف  نایشرع 

دابآ لد ،  هناشاک  ات  دنرب ،  یم  یناریو  هب  حلاص  لمع  هّللا و  لیبس  یف  داهج  ادخ و  هار  رد  ششوک  راک و  اب  ار  نت  هناخ  ناینامسآ ، 
هب شیافواب  نارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هچ  نانچ  دـیآ ؛  زاورپ  هب  بوبحم  يوک  هب  یکاـخ  سفق  نیا  زا  حور  یتوکلم  غرم  دوش و 

 . دنامن هنایم  رد  يدحا  بوبحم ،  زج  ات  دنتسکش  نت  هنییآ  اروشاع ،  یشرع  تاعاس  رد  دندرک و  یط  ار  هار  نیا  ینعم  مامت 

 : دـهد یم  ربخ  ناقـشاع  ياوشیپ  تاظحل  نیرخآ  زا  مظن  تروص  هب  یمالـسا  فراعم  ساسا  رب  هنیمز  نیا  رد  يا  هشمق  یهلا  میکح 
نم يارآ  لد  رادلد و  لد و  يا 
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مدمآ روط  هب  يوگ  ِینِرأ  رگ 

گرم رب  دـندش ،  لد  بحاص  دنتـشاذگب و  لِگ  هناخ  دـندش ،  ّقح  تبقاع ،  دـندز و  دوخ  هب  ّقح  هغبـص  رفن  ود  داتفه و  نیا  يرآ ، 
 . دنتفای دیواج  تایح  دندیدنخ و 

راک رد  یناسفن  ياهاوه  یتقو  اریز  دـندش ؛  هیـضرم  هیـضار و  هّنئمطم و  سفن  بحاص  هجیتن  رد  دـندز و  وس  کی  هب  سفن  باـجح 
 ، دوب دهاوخن  راک  رد  ّقح  ریغ  ندید  دشابن  هنحـص  رد  یناسفن  رکیپ  رد و  یب  زیارغ  لایما و  باجح  یتقو  درادن ،  انعم  نایغط  دشابن 

 . دوب دهاوخن  يرثا  توهش  مکش و  یگدنب  زا  دشابن  نایم  رد  سفن  تموکح  هک  ینامز 

همه نآ  اب  نانآ  دروخرب  یلو  دـندوب ،  رادروخرب  دـنزرف  نز و  راک و  بسک و  توهـش و  مکـش و  ندـب و  زا  تسود  يوک  ناقـشاع 
 . دوب یتوکلم  یشرع و  یقالخا ،  یهلا ،  دص  رد  دص  يدروخرب  روما ، 

 . دندرک یم  هدافتسا  بوبحم  يوک  هب  زاورپ  هّللا و  یلا  كولس  تهج  تّوق ،  تردق و  نیمأت  يارب  هعومجم  نیا  زا  نانآ ، 

هصالخ و  دندوبن .  تنطیش  ناطیـش و  دنب  ریـسا  و  سفن ،  سجاوه  سواسو و  راتفرگ  و  رورغ ،  هدرپ  و  ّتینم ،  باجح  راچد  نانآ ، 
هوسا ناـیناهج  همه  يارب  ناـشدوجو  رّونم و  يریمـض  نشور و  ینطاـب  ياراد  كاـپ و  دـندوب ،  هدولآ  نآ  هب  ّقح  نانمـشد  هچره  زا 

 . دوب یهلا  قشمرس  هنسح و 

 . وا زور  هیس  تخبدب و  ناعباتم  دیزی و  شیک  دوب  نآ  و  وا ،  نارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  شنم  دوب  نیا 
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رد ناج  ات  مالسلا ،  هیلع  نیسح  نانمـشد  شور  زا  و  میوش ،  هتـسارآ  شیافواب  نارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  لمع  قالخا و  هب  مییایب 
یتسپ لیاذر و  ثئابخ و  مامت  نابنا  دیزی  و  تاکرب ،  تاضویف و  تانسح و  مامت  عبنم  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  میزیهرپب ،  میراد  ندب 

 . تساه

دص رد  دص  تسا  يراک  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  قالخا  هب  دوجو  نتـسارآ  هک :  دینک  هّجوت  دیدرت  لباق  ریغ  تقیقح  نیا  هب 
رد یلبنت  نتـسارآ و  رد  یتسـس  هک  ققحت ،  لـباق  تسا  يرما  دـیزی ،  گـنر  زا  تاـیح  هاـگ  هصرع  نتـشاد  هاـگن  رود  هب  و  یندـش ، 

 . تسین لوبق  لباق  رذع ،  ناونع  هب  ّقح  هاگشیپ  رد  ًادبا  نتساریپ 

لمع و رادـنپ و  قالخا و  رادرک ،  راتفر و  رد  هک  میریگب  یپ  میناوت  یم  ار  يدایز  ياه  هرهچ  ـالبرک ،  تمظعاـب  هثداـح  زا  سپ  اـم 
ار يدایز  هّدـع  و  دوب .  نانآ  يالاو  هدارا  دـنلب و  تّمه  لولعم  لاوحا ،  لاح و  بالقنا  نیا  و  دـندش ،  رون  ناوراک  ور  هلابند  راوطا ، 
لهج و زا  نیا  و  دـندش ،  دوخ  نامز  دـیزی  تاوهـش  مداخ  و  متـس ،  ملظ و  هلمع  دـنتفر و  تملظ  یکیرات و  لاـبند  هب  هک  میراد  ربخ 

 . دوب تقیقح  تهج  رد  ناشیا  هدارا  فعض  ّقح و  هب  تبسن  نانآ  یتسس  رورغ و 

هک دنا  هرود  ره  نامدرم  نیا  تسه .  قشمرس  امش  يارب  نم ،  تایح  نوؤش  همه  رد  هک :  دومرف  مالعا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ینامـسآ  یـشرع و  یهلا و  تایح  اب  ار  دوخ  یگدـنز  تاـیح و  يدادادـخ ،  ياهدادعتـسا  يریگراـکب  اـب  دـیاب 
يراوشد راک  یگنهامه  نیا  داجیا  هک  دـندرک ،  گـنهامه  ریخ  عبنم  نآ  اـب  ار  دوخ  وا  ریظن  یب  ناراـی  هک  ناـنچ  دـننک ،  گـنهامه 

 . تسین

ناینیسح هورگ  زا  هتسجرب  يا  هرهچ 

هتـسجرب و يراثآ  دـش و  دوخ  نامز  رد  رون  ناوراک  زارمه  هارمه و  تفرعم ،  تریـصب و  اب  هقالع و  قشع و  اـب  هک  یناـسک  هلمج  زا 
 ، تشاذگ راگدای  هب  دوخ  زا  يونعم 
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 . تسا هللا  همحر  یشاک  دمحم  الم  دنوخآ  موحرم 

میحر اقآ  جاح  یناـقلاط ،  یـضترم  خیـش  جاـح  سردـم ،  دیهـش  هّللا  تیآ  نوچ  مه  كرتس ،  ینادرم  و  گرزب ،  ییاـه  تیـصخش 
ياهدرورپ تسد  زا  هللا ،  مهمحر  يدرجورب  نیـسح  اقآ  جاح  یمظعلا  هّللا  تیآ  یناگیاپلگ ،  نیدـلا  لامج  دیـس  هّللا  تیآ  باـبرا ، 

 . دندوب یشاک  دنوخآ  موحرم 

تایح زا  بان  یتاعطق  بابرا  میحر  اقآ  جاح  شداتسا  لوق  زا  ناهفـصا  رهـش  رد  هدنب  نیا  يارب  هنازرف  یملاع  سفنلا و  میرک  يدّیس 
 . دوب تاعطق  نآ  زا  یتمسق  دهاش  دنوخآ ،  اب  شدایز  دمآ  تفر و  رطاخ  هب  بابرا  موحرم  هک  درک  لقن  ار  یشاک  دنوخآ 

تّدـم ماـمت  دوب  اوقت  دـهز و  تاـجانم و  لاـح و  میلعت ،  سیردـت و  تفرعم ،  ملع و  رد  رو  هطوغ  لاـس  داـتفه  زا  شیب  هک  دـنوخآ 
 . دنارذگ ناهفصا  ردص  هسردم  رد  طسوتم  يا  هرجح  رد  ار  یگدنز 

هرم زور  شاعم  درب .  یم  رسب  یتسدیهت  یهاگ  یتسدگنت و  رد  دوب .  سفن  تعانق  عبط و  تعانم  زا  راشرـس  دازآ و  یحور  ياراد  وا 
هک تشاد  يوـسیع  یمد  سَفَن و  دوـب .  شورخ  شوـجرپ و  ییاـیرد  تیوـنعم  ینعم و  رظن  زا  یلو  دـش ،  یم  نیمأـت  یتخـس  هـب  شا 

 . دهد هعماج  لیوحت  ار  یناگرزب  نانچ  نآ  تسناوت 

 . دومن یم  بیرغ  بیجع و  شدوجو  تاکرب  تاضویف و  عاعش  یلو  دوب ،  یلاخ  تنکم  لام و  زا  شتسد  تشادن و  تورث  لوپ و 

 . تفرگن رارق  توهش  مکش و  سوه و  اوه و  ریثأت  تحت  شینارون  رمع  لوط  رد  وا 

وا یناسنا  قالخا  یهلا و  هدارا  ربارب  رد  تاوهـش ،  دابدـنت  وزرآ و  لامآ و  ناـفوط  موجه  یلو  دـماین ،  مهارف  شیارب  جاودزا  ناـکما 
 . دروخ تسکش 

نان رینپ ،  نان و  یلاخ ،  نان  اهزور  رگید  و  تشوگبآ ،  راب  کی  يا  هتفه  شیاذغ 
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 . دوب يزبس  نان و  ای  بآ و  و 

 . داد یمن  یسک  هب  مه  کمک  هزاجا  و  تفرگ ،  یمن  کمک  یسک  زا  یصخش  ياهراک  رد 

 . تشادنرب تسد  تایح  رخآ  هظحل  ات  اوقت  دهز و  لمع و  ملع و  زا  و  درواین ،  وربا  هب  مخ  ثداوح  ربارب  رد 

كاپ رد  هک  ییاج  ات  درک ،  یم  هدافتسا  هتسیاش  بولطم و  روط  هب  تفرگ  یم  رارق  شا  هرفـس  رـس  هک  ییاج  ات  یهلا  ياه  تمعن  زا 
 ، زبس َرپ  نیا  تفگ :  یم  دـنامب .  رود  رظن  زا  يا  هدافتـسا  لـباق  زبـس  َرپ  اداـبم  هک  داد ،  یم  جرخ  هب  ساوسو  ندروخ  يزبـس  ندرک 

 ! ! ددرگ لئان  ّقح  هب  تدابع ،  هلیسو  هب  ناسنا  زا  و  دسرب .  ناسنا  هب  ات  هدرک  یط  ار  تعیبط  چیپ  رپ  هار  خسرف  نارازه 

هکئالملا و بر  سودق  حوبس  يادص  هسردم  راوید  رد و  مامت  زا  ییوگ  تساخرب ،  بش  زامن  يارب  رحس  تقو  هب  يدراو  هزات  هبلط 
یمن هک  یلاح  رد  تشاد ،  هضرع  ار  شوخ  تعاس  نآ  ناتساد  دنوخآ  رضحم  هب  حبـص  تفر .  شوه  زا  دروخ .  شـشوگ  هب  حورلا 
یشاک دنوخآ  دوب .  دنوخآ  رحس  درو  رکذ و  اب  رـصانع  یگنهامه  دیـسر ،  یم  شوگ  هب  راوید  رد و  زا  هک  ینارون  رکذ  نآ  تسناد 

 ! يدینش راوید  رد و  زا  ار  یتوکلم  يادص  نیا  هک  تسا  وت  شوگ  زا  بجع  درادن ،  بّجعت  ياج  تادوجوم  حیبست  دومرف :  وا  هب 

کلسم ینیسح  سک  ره  هک  حلاص  لمع  یهلا و  قالخا  و  یعقاو ،  نامیا  راوگشوخ  هرمث  و  ندش ،  ینیـسح  نیریـش  هویم  تسا  نیا 
 . دریمب ات  دلول  یم  نجل  نایم  مرِک  نوچ  مه  و  دوش ،  یم  ینیمز  دنادرگب  يوک  نیا  زا  يور  سکره  و  هدش ،  ینامسآ  دوش 
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.(1) ُنِیبُْملا »  ُناَرْسُْخلا  َوُه  َِکل�ذ  َهَرِخْآلاَو  اَْینُّدلا  َرِسَخ  » . . . 

 . راکشآ نایز  نامه  تسا  نیا  و  دنا ،  هداد  تسد  زا  ار  ترخآ  ایند و 

 ، هّللادبع نب  بهو  نیق ،  نب  ریهز  دـیزی ،  نب  ّرح  نوچمه  تسا  تسد  رد  تصرف  و  هدیـسرن ،  ارف  ام  گرم  ات  میتسین ،  ینیـسح  رگا 
تافـص مییاـمن .  رّطعم  يوک  نآ  يوب  زا  ناـج  ماـشم  و  میناـسرب ،  تقیقح  نیا  هب  ار  دوخ  ثرح ،  نب  دعـس  ثرح و  نب  فوتحلاوبا 

زومآادخ نادرم  ار ز  ییایربک 

هک دنا ،  تیبوبر  ترضح  يایفصا  ّقح و  يایلوا  هدمآ -  ناشتارایز  رد  هک  نانچ  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ترـضح  نارای  باحـصا و 
 . دش (2) تمارک  تلیضف و  ياه  هوسا  نآ  بیصن  ندش ،  ینیسح  قیرط  زا  هبترم  ود  ماقم و  ود  نیا 
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دـصقم هب  و  مینک ،  بسک  يدبا  ياه  هرهب  رفـس  نیا  زا  ات  میـشاب ،  يوک  نیا  رفاسم  میدنویپب ،  تسا  رون  ناوراک  هک  ناوراک  نیا  هب 
بارـس يوس  هب  تکرح  یچوپ و  يوس  هب  رفـس  دـشاب ،  نیا  زج  رگا  رفـس  هک  میـسرب ،  تسود  لاصو  ّقح و  ياقل  هصـالخ  یلعا و 

 . تسا

ُعیِرَـس ُهللاَو  هباَسِح  ُهاّفَوَف  ُهَدنِع  َهللا  َدَجَوَو  ًاْئیَـش  ُهْدِـجَی  َْمل  ُهَءاَج  اَذِإ  �یَّتَح  ًءاَم  ُنآْمَّظلا  ُُهبَـسْحَی  ٍهَعیِِقب  ٍباَرَـسَک  ْمُُهلاَمْعَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  » 
ْدَکَی َْمل  ُهَدَی  َجَرْخَأ  اَذِإ  ٍضَْعب  َقْوَف  اَهُضَْعب  ٌتاَُملُظ  ٌباَحَـس  ِِهقْوَف  نِم  ٌجْوَم  ِِهقْوَف  نِّم  ٌجْوَم  ُهاَشْغَی  ٍّیُِّجل  ٍرَْحب  ِیف  ٍتاَُملُظَک  ْوَأ  ِباَسِْحلا * 

.(1) ٍرُون »  نِم  َُهل  اَمَف  ًارُون  َُهل  ُهّللا  ِلَعْجَی  ْمَّل  نَمَو  اَهارَی 

نآ هب  هک  یتقو  ات  درادنپ ،  یم  بآ  رود ]  زا  ار [  نآ  هنـشت  هک  تسا  فاص  حّطـسم و  ینابایب  رد  یبارـس  دـننام  ناشلامعا  نارفاک  و 
 * تسا عیرـس  یـسرباسح  ادخ  و  دهد ،  یم  مامت  لماک و  ار  شباسح  هک  دبای  یم  شلامعا  دزن  ار  ادخ  و  دباین ،  يزیچ  ار  نآ  دسر 

رگید یجوم  نآ  يالاب  و  دناشوپ ،  یم  ار  نآ  یجوم  هراومه  هک  قیمع  رایـسب  ییایرد  رد  تسا  ییاه  یکیرات  دننام  ناشلامعا ]  ای [ 
هاـگره اـه ]  یکیراـت  جاوـما و  نیا  يـالتبم  رگید [ ؛  یخرب  يـالاب  یخرب  تسا  ییاـه  یکیراـت  تـسا ،  يربا  نآ  زارف  رب  و  تـسا ، 

 . دنیبب ار  نآ  تسا  دیعب  دروآ ،  نوریب  ار  شتسد 

 . تسین يرون  چیه  وا  يارب  تسا ،  هدادن  رارق  وا  يارب  يرون  ادخ  هک  یسک  و 

سفن هب  یگتـسباو  عفر  و  طلغ ،  قیالع  ریجنز  نتـسسگ  اـب  زج  رون ،  هاـگ  هصرع  رد  نتفرگ  رارق  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هار  ندومیپ 
زا ندش  دازآ  ّتینم و  زا  ندش  یلاخ  و  هراّما ، 
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 . تسین رّسیم  یناویح  تاوهش 

 ، دـندناسر لـتق  هب  عضو  نیرت  عیجف  هب  ار  ناـنآ  و  دـنداد ،  رارق  هرـصاحم  رد  ار  ّقح  ياـیلوا  ـالبرک  رد  هک  ناـنآ  يزور  هریت  لـماع 
نداتفا سفن و  ياوه  لولعم  باختنا ،  نیا  هک  دوب ،  ترخآ  يدبا  دیواج و  تایح  رب  رذگدوز ،  یگدـنز  ایند و  یناف  تایح  باختنا 

 . دوب تقیقح  ّقح و  زا  تلفغ  تاوهش و  بادرگ  رد 

 . تسا هدیشک  ریوصت  هب  ار  یشحو  تاناویح  نیا  عضو  تروص  نیرتابیز  هب  دیجم  نآرق 

َّنَأَو ِهَرِخْآلا  یَلَع  اَْینُّدلا  َهاَیَْحلا  اوُّبَحَتْسا  ُمُهَّنَِأب  َِکل�ذ  ٌمیِظَع *  ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ِهّللا  َنِم  ٌبَضَغ  ْمِْهیَلَعَف  ًارْدَص  ِْرفُْکلِاب  َحَرَـش  نَّم  نِک�لَو  » . . . 
ِیف ْمُهَّنَأ  َمَرَجَال  َنُوِلفاَْغلا *  ُمُه  َکـِئ�لوُأَو  ْمِهِراَْـصبَأَو  ْمِهِعْمَـسَو  ْمِِهبُوُلق  �یَلَع  ُهّللا  َعَبَط  َنیِذَّلا  َکـِئ�لوُأ  َنیِِرفاَْـکلا *  َمْوَْقلا  يِدـْهَیَال  َهّللا 

.(1) َنوُرِساَْخلا »  ُمُه  ِهَرِخْآلا 

دوب دهاوخ  گرزب  یباذع  ار  نانآ  تسا و  نانآ  رب  ادخ  يوس  زا  تخس  یمشخ  دنا ،  هداشگ  رفک  نتفریذپ  يارب  هنیس  هک  نانآ  یلو 
ادخ ًاملـسم  و  دـنداد ،  حـیجرت  ترخآ  رب  ار  رذـگدوز ]  ِي  ایند [  یگدـنز  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  گرزب ]  باذـع  مشخ و  نیا [  * 
یب نانیا  و  هدز ،  تواقش ]  رهُم [  ناشمـشچ  شوگ و  لد و  رب  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  دنک *  یمن  تیاده  ار  هشیپ  رفک  مدرم 

 . دنراکنایز ترخآ  رد  نانآ  هک  تسا  ینیقی  تباث و  دنا *  یعقاو  ناربخ 

مورحم و  ّقح ،  تیانع  تمحر و  زا  ناشندوب  بوجحم  ترخآ ،  رد  نانآ  تراسخ 
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 . تسا یهلا  دبا  باذع  هب  ناشندوب  بّذعم  و  تشرس ،  ربنع  تشهب  زا  ناشندنام  رود  و  ایلوا ،  تعافش  زا  ناشندوب 

ضارعا مالـسلا -  مهیلع  موصعم  هدراهچ  نآرق و  ّقح -  رکذ  زا  هک  دنتـسه  یتخبدـب  زور و  هریت  مدرم  نآ  ناینیمز ،  تروص  ره  رد 
 ، ملاظ یمدرم  درخ ،  یب  نالفاغ  نآ  زا  و  هدومن ،  ثّولم  اه  يدیلپ  اه و  یگدولآ  عاونا  هب  ار  نانآ  نماد  یچیپرـس  نیا  هک  دندومن ، 

 . دروآ دوجوب  رگتراغ  زواجتم و  ّقح ،  بصاغ  راکمتس ، 

 . تسا هداد  ناشن  ار  نانآ  عضو  نشور ،  زور  نوچ  مه  هط ،  هکرابم  هروس  تایآ 

َلاَق ًاریَِـصب *  ُتنُک  ْدَـقَو  �یَمْعَأ  ِینَتْرَـشَح  َِمل  ِّبَر  َلاَق  �یَمْعَأ *  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ُهُرُـشَْحنَو  ًاکنَـض  ًهَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  نَع  َضَرْعَأ  ْنَمَو  » 
�یَْقبَأَو ُّدَشَأ  ِهَرِخْآلا  ُّباَذََعلَو  هبَر  ِتاَیِآب  نِمُْؤی  َْملَو  َفَرْسَأ  ْنَم  يِزَْجن  َِکل�ذَکَو  �یَسُنت *  َمْوَْیلا  َِکل�ذَکَو  اَهَتیِـسَنَف  اَُنتاَیآ  َْکتَتَأ  َِکل�ذَک 

.(1) « 

 [ یتخـس و  گنت [  یگدـنز  وا  يارب  دـنادرگب ،  يور  تسا ]  روما  همه  رد  نم  زا  ندومن  دای  ببـس  هک  نم [  تیادـه  زا  سک  ره  و 
هک یلاح  رد  يدرک ،  روشحم  انیبان  ارم  هچ  يارب  اراگدرورپ !  دیوگ : یم  مینک *  یم  روشحم  انیبان  ار  وا  تمایق  زور  و  دوب ، دـهاوخ 

زورما نینچ  نیا  يدرک  شومارف  ار  اهنآ  دـمآ و  وت  يارب  اـم  تاـیآ  هک  هنوگ  نیمه  دـیوگ :  یم  ادـخ ]  مدوب [ * ؟  اـنیب  اـیند ]  رد  ] 
یم رفیک  هنوگ  نیا  هدرواین ،  نامیا  شراگدرورپ  تایآ  هب  هدرک و  زواجت  قح ]  تیادـه  زا  هک [  ار  یـسک  و  يوش * .  یم  شومارف 

 . تسا رترادیاپ  رت و  تخس  ترخآ  باذع  دیدرت  یب  و  میهد ، 

ص:32

 . 127  - 124  ( : 24 هط (  (( - 1 - ) 1

رون ناوراک  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 40 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/747/AKS BARNAMEH/#content_note_32_1
http://www.ghaemiyeh.com


کچوک تیاهن  یب  گرزب ،  تیاهن  یب 

زاب رد  رگا  و  میا ،  هتفگ  ار  تقیقح  نیع  میربب ،  راـکب  ار  گرزب  تیاـهن  یب  هلمج  نادیهـش ،  رورـس  زاـبکاپ  ناراـی  فیرعت  رد  رگا 
نیا رد  ار  نانآ  یتوکلم  ندب  و  دندش ،  رو  هلمح  دـیجم  نآرق  میرح  نارادـساپ  یهلا و  ياه  هرهچ  نآ  هب  هک  یناشنم  دد  ندـناسانش 

 . میا هتفگن  فازگ  هب  ینخس  مینک ،  کچوک  تیاهن  یب  هب  ریبعت  دندیشک ،  نوخ  كاخ و  هب  یکاخ  هراّیس 

ناشدوجو زا  ّقح  زج  و  دندیـسر ،  هّللاب  ياقب  هّللا و  یف  يانف  هاگ  هصرع  بوبحم و  لاصو  ّقح ،  ياقل  ماقم  هب  نوچ  نایتوکلم ،  نآ 
 . دنگرزب تیاهن  یب  دنامن  یقاب 

راوخبارـش هب  نامیا  نید و  و  داتفا ،  گرم  ناهد  هب  ناشنادجو  یـضاق  و  دش ،  شوماخ  ناشنطاب  رد  ترطف  غارچ  نوچ  نایتوسان ،  و 
و دـندرک ،  رایتخا  یقاب  یلاع و  ترخآ  رب  ار  تسپ  یند و  يایند  دـیجم  نآرق  ریبعت  هب  دـنتخورف و  دـیزی  نوچ  يرفاک  زاب و  گس  و 

مایتلا نآ  درد  تمایق  ات  هک  دندنازوس  ناکاپ  ایلوا و  ناماما و  زا  یلد  و  دوب ،  هقباس  یب  یتسه  خیرات  رد  هک  دـندولآ  یلمع  هب  تسد 
 . دندش کچوک  تیاهن  یب  تسین ،  ریذپ 

نایـشرع و  هّللا ،  يوس  ام  دـیق  زا  ناگدازآ  و  یتوکلم ،  ياه  ناسنا  نآ  هراـبرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  لوسر 
و اوقت ،  تلیـضف و  ّمَتا  قادـصم  يربک ،  تمـصع  هب  یباطخ  رد  نانیـشن ،  شرف  يوگلا  و  نایتاوامـس ،  راختفا  و  ناگتـشرف ،  زا  رترب 

 : دومرف مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  افص  تمارک و  عبنم 

�ّینَاَکَو ِْلتَْقلا  َیلا  َنوُدا�هَتَی  ِءا�مَّسلا  ُموُُجن  ْمُهَّنَاَک  ٍهَبْصُع  �یف  ٍِذئَمْوَی  َوُهَو 
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 . ْمِِهَتبُْرتَو (1) ْمِِهلا�حِر  ِعِضْوَم  �یِلاَو  ْمِهِرَکْسَعُم  �یلا  ُرُْظنا 

دیشروخ رانک  رد  هتـسر ،  ناج  زا  نافراع  و  هتـسراو ،  ناقـشاع  نآ  تساجرباپ ،  دنمتریغ  یهورگ  عمج  رد  زور  نآ  رد  نم  نیـسح 
ماما و لباقم  رد  شیوخ  یتسه  ندرک  هیده  و  ّقح ،  هار  رد  نتخاب  ناج  يراکادف و  رد  دننامـسآ ،  ناگراتـس  ییوگ  منیـسح  دوجو 

نم نونکا  مه  ییوگ  دنهد ،  یم  هقباسم  رگید  مه  اب  تداهـش ،  هب  نتفای  تسد  يارب  و  دـنریگ ،  یم  یـشیپ  رگید  کی  رب  ناشربهر 
 . منک یم  هدهاشم  ار  ناشتبرت  هنب و  ياج  نانآ و  هاگرگشل 

نآ و  دندرب ،  تیونعم  قشع و  تکلمم  هب  تدابع  تعاط و  قیرط  زا  ار  ندب  مسج و  هک  دـندوب  یهورگ  نادیهـش ،  رورـس  باحـصا 
 . دنامن نانآ  یتسه  راید  رد  يراّید  رای ،  ریغ  هک  دنتخادگ  الوم  یگدنب  شتآ  و  ّقح ،  تبحم  هتوب  رد  ار  يّدام  رصنع  نیا  نانچ 

اب زور ،  فصن  زا  رتمک  رد  ناشبوبحم  هارمه  توسان ،  رد  هدرک  هولج  نایشرع  و  توهال ،  کلم  نارتخا  و  توکلم ،  غاب  ناغرم  نآ 
 ، خیرات نافـصنم  و  ملاع ،  يالقع  مامت  هب  و  دنتفرگ ،  ياج  اقل  تشهب  رد  و  دـنتفای ،  هار  قوشعم  برق  میرح  هب  زوس  روشرپ و  یبلق 

 . دنگرزب تیاهن  یب  هک  دندرک  تباث  ریمض  نشور  ناهاگآ  و 

ناگدز ایند  درخ ،  یب  ناربخ  یب  هداد ،  تسد  زا  روعـش  ناگدز  تلفغ  لباقان ،  كاخ  ناریـسا  رگیّدام ،  هورگ  هتخاـب ،  نید  نمـشد 
 ، هدروخ لوگ  ناتفص  نومیم  هدناماو ، 
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دب شتآ  بیهل  ياه  همعط  هراچیب ،  ناراگزور  هبت  یتخب ،  هیـس  يایرد  رد  ناگداتفا  سفن ،  ياوه  ناینادنز  ناطیـش ،  دنمک  ناریـسا 
ناگدـنرب لـیلحت  مالـسلا ،  مهیلع  ربماـیپ  موـصعم  كاـپ و  تیب  لـها  رب  يوـما  بزح  ناگدـننک  باـختنا  ترخآ ،  اـیند و  یماـجرف 

ناگبخن ردام ،  یب  دایز  رسپ  تاوهـش  نالاّمح  توغاط ،  تلود  نادنمراک  قالخا ،  میرح  هب  ناگدننک  هلمح  یناسنا ،  ياهدادعتـسا 
 . دنکچوک تیاهن  یب  هک  دندرک  تباث  یتسه  هاگشیپ  رد  داسف ،  ترارش و 

ّتیناسنا میرح  و  هداد ،  تمارک  تمصع ،  ماقم  هب  هک  یلاح  رد  دوخ ،  راشرس  شناد  ملع و  تریصب و  اب  هک  تسا  زیزع  نیـسح  نیا 
کین اه و  تشرـس  كاپ  نآ  هراـبرد  هدرک ،  بصن  تلاـصا  ناـشن  ّتیمدآ  راـسخر  رب  و  هداد ،  وربآ  وربآ ،  هب  و  هدومرف ،  رختفم  ار 

 : دومرف اروشاع  بش  رد  اسر  ییادص  اب  اهداهن 

 . �یبا�حْصا (1) ْنِم  ًاْریَخ  �الَو  �یفْوا  ًابا�حْصا  ُمَلْعا  �ّینِاَف �ال 

 . مرادن ربخ  یتسه  همه  رد  دوخ ،  نارای  زا  رتهب  رترادافو و  نم 

دوجو تاـیح  هاـگ  هصرع  رد  ناـنیا  دـننام  نوـچ  ینعی :  يربـخ ،  یب  زا  يا  هتـشر  هن  تسا  یهاـگآ  ملع و  نیع  مرادـن  ربـخ  نیا  هک 
 . تفرگ ناوت  یمن  يربخ  سپ  درادن ،  یجراخ 

هک �ال تفرگ ،  ناوت  یمن  ربخ  دنتسین  دنرادن و  ینیع  دوجو  نوچ  مسانش .  یمن  نم  دنتسه و  و  مرادن ،  ربخ  نم  دنتـسه و  هک  نیا  هن 
هک تسین  نانیا  دـننامه  یلو  دوب ،  ُْملْعا  متـشادن  ربخ  نانآ  زا  دوب و  رگا  ُْملْعا ،  تسین �ال  نانیا  هنومن  نوچ  هک  تساـنعم  نیا  هب  ُْملْعا 

 . ُْملْعا میوگ �ال  یم 

هدش هتسب  خی  بآ ،  دامجنا  دننام  هک  هیهانتمان  ياه  هّوق  زا  تسترابع  هّرذ  ره  دیوگ :  هک  هّدام »  هّوق و  هرابرد «  فوسلیف  هتفگ  رگا  » 
قارغا داد ،  میهاوخ  رارق  هدافتسا  دروم  درک و  میهاوخ  جارختسا  ار  هیهانتم  ریغ  ياوق  نامه  مینکـشب  ار  هّرذ  نآ  ناوتب  رگا  و  تسا ، 

 . تسا ّرثأتلا  ریثأتلا و  یهانتم  تاّینامسج  مسج و  نوچ  دیآ ،  رظن  هب 
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 ، تسین قارغا  دتسرف ،  یمه  نوریب  جوف  جوف  هداد و  زکرمت  ناسنا  رکیپ  رد  ار  دوخ  ياوق  هک  ناور  ناج و  هرابرد  تقیقح  نیا  یلو 
 ، تمظع راثآ  زا  نانیا  هک  تسا ،  قیدـصت  لباق  دـیدرت  کش و  نیرتمک  نودـب  نادیهـش  رورـس  باحـصا  اـب  هطبار  رد  صوصخ  هب 

تفاطل اب  تیلـست ،  زا  رپ  تداشر و  زا  رپ  هسامح ،  زا  رپ  هفطاع و  زا  رپ  یتازاربا  ییاه  قطنم  نانآ  تیلاّـعف  ناـبیرگ  زا  و  دـنلامالام ، 
یب ياـنعم  نیا  رگا  دریذـپ ،  یمن  مه  ناـیاپ  (1) و  دـطلغ »  یم  مه  يور  خـیرات  رتسب  رد  راواـیرد  ناور ،  بآ  دـننام  دـشوج و  یم 

؟  تسیچ گرزب  تیاهن  یب  يانعم  سپ  تسین  گرزب  تیاهن 

 ، نوناق تعاجـش ،  سفن ،  رب  تموکح  سفن ،  طبـض  يدازآ  تمظع ،  میرح  و  تمارک ،  يایرد  و  تلاـصا ،  ناـصخاش  نیا  هینب  زا 
دب هدولآ و  ناـیوما  تردـق  هقطنم  رد  نتخاـبن  دوخ  يراددوـخ و  يروآ ،  مزر  یناـمرهق و  يزوـسلد ،  فـطل و  تبالـص ،  ّتبحم ، 

 . دزیر یم  نوریب  ًامأوت  راشرس  لماک و  دح  هب  تلیضف  تقیقح و  درم  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  ربارب  رد  نتخاب  دوخ  و  تنیط ، 

هنومن يرادافو  یبوخ و  رد  نانیا  هک :  تسا  یعطق  ّتیعقاو  نیا  هدنهد  ناشن  نادـنمتریغ  نیا  ناج  ناور و  يایند  رد  قیاقح  همه  نیا 
 . دنگرزب تیاهن  یب  ّتبحم ،  قشع و  تفارش و  تمظع و  ّتیصخش و  قالخا و  نامیا و  هلحرم  رد  و  دنرادن ، 

تسد و  دنتخادرپ ،  ندرک  سراپ  هب  اه  گس  نوچ  یهلا  لاجر  نآ  ربارب  رد  و  دنتخانشن ،  ار  تعفر  اب  نایتوکلم  نیا  ردق  هک  نانآ  و 
ناطیـش هب  ار  دوخ  دایز  نبا  دـیزی و  سفن  ياوه  ياضرا  يارب  و  دـندرب ،  تراسا  هب  ار  ناـنآ  تمـصع  مرح  و  دـندز ،  ناـنآ  لـتق  هب 

 . دنکچوک تیاهن  یب  دیدرت  کش و  یب  دنتخورف ، 

تیب لها  نآرق و  هیاس  رد  هکلب  دندرکن ،  ماقم  بسک  يرگید  هب  دوخ  نتسب  اب  و  دنتفرگن ،  ماو  یـسک  زا  تیـصخش  رابتعا و  نانیا ، 
حیحص صیخشت  زا  مالسلا  مهیلع 
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هب تّمه  يورین  هدارا و  هّوق  اب  و  دنتخانـش ،  زاب  مه  زا  ار  لطاب  ّقح و  و  دـندرک ،  ادـیپ  تریـصب  هاچ ،  هار و  هب  و  دـندش ،  رادروخرب 
یعامتجا و يرکف و  نیگمهـس  نافوط  نآ  رد  و  دـنداد ،  رارق  لمع  تکرح و  كالم  ار  دوخ  ّقح  رب  صیخـشت  و  دـندروآ ،  نادـیم 

هار هب  دندوب -  هدرک  لیمحت  هعماج  رب  ترطف  تسپ  ناگتخورف  نید  رگ و  هلیح  صاع  ورمع  راوخ و  رگج  دـنه  رـسپ  هک  یـسایس - 
درگ شدوجو  عمـش  رود  هب  راو  هناورپ  هدرک  ینادردق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  دوجو  زا  و  دنتفر ،  حیحـص  طارـص  تسرد و 

اب سنا  نـج و  يریگ  سرد  يارب  يدـبا  یـسالک  و  دـندرک ،  هیدـه  وا  یـشرع  یهلا و  رـضحم  هـب  ادـخ  هار  رد  ار  ناـج  و  دـندمآ ، 
 . دندومن اپرب  دوخ  يراکادف  تداهش و 

 : دیامرف یم  هک  اجنآ  دلاب  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  شا  هشوگ  رگج  يوک  نادیهش  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  زیزع  ربمایپ 

 . ِهَما�یِْقلا (1) َمْوَی  �یتَّما  ِءا�دَهُش  ٌهَدا�س  َِکئ�لوا  َن�یِملْسُْملا ،  َنِم  ٌَهبا�صِع  ُهُرُْصنَت  ٍء�الَبَو  ٍبْرَک  ُضْرا  ِهِعَرْصَمَو  ِِهلَتْقَم  ٍضْرا  �یلا  ُلَِحتْرَی 

نادنمتریغ زا  راکادف  یهورگ  اجنآ  رد  دنک .  یم  چوک  البرک  نیمز  دوخ  هاگمارآ  هاگلتق و  نیمزرس  هب  یگراوآ  زا  سپ  نم  نیسح 
 . دنتسه نم  تّما  يادهش  نارورس  تمایق  زور  هب  نانیا  دنهد ،  یم  يرای  وا  هب  نیملسم 

 ، تسا هدرک  دادـملق  نادیهـش  همه  قوفاـم  ار  ناـنیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  تمظعاـب  لوسر  هک :  دـینک  یم  هظحـالم 
ناناملسم نانمؤم و  مامت  زا  مالسا  يوک  نادیهـش  و  تسین ،  تداهـش  زا  رتالاب  يریخ  هک  ارچ  دنتّما ؛  همه  قوفام  دوخ  هک  ینادیهش 

 . تسین نیا  زج  گرزب  تیاهن  یب  يانعم  و  دنرتهب ،  رتالاب و  نادیهش  همه  زا  البرک  يادهش  و  دنرترب ، 
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رصحنم نادیهش 

فیرعت تیوه  دناوت  یمن  تسا و  صقان  فیرعت  هنرگو  دشاب  رایغا  عنام  دارفا و  عماج  دیاب  فیرعت  دنیوگ :  یم  لوصا  قطنم و  لها 
 . دهد ناشن  تسه  هک  نانچ  نآ  ار  هدش 

 ، میرادرب دوخ  صوصخم  هاگیاج  زا  ار  نانآ  زا  مادک  ره  رگا  هک :  تسا  نیا  نیسح  يوک  نادیهـش  هب  تبـسن  عنام  عماج و  فیرعت 
 . میراذگب وا  ياج  هک  میبای  یمن  ار  یسک  یتسه  ملاع  مامت  رد 

تمارک تیـصخش و  رد  ات  تسین  ناشدـننامه  خـیرات  رتسب  رد  يرگید  درف  دـندرفب ،  رـصحنم  دوخ  صاخ  عضوم  رد  کی  ره  ناـنیا 
 . دوش نانآ  نیزگیاج 

و دنرادن ،  دننام  لثم و  نیـشناج و  هفیلخ و  دندرف .  هب  رـصحنم  کی  ره  و . . .  دیعـس ،  ّرح ،  ریرب ،  ملـسم ،  بیبح ،  ریهز ،  سابع ، 
 . دوش یمن  ادیپ  نانآ  يارب  ریظن  هبش و 

ْنُکَی َْملَو   : » هک دنا  هتفای  ّقح  ترـضح  هرابرد  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  رد  دیحوت  هروس  تئارق  زا  ناناملـسم  مومع  ار  ینعم  نیا 
.(1) ٌدَحا »  ًاوُفُک  َُهل 

دـسر هچ  ات  تسین  ینأش  وا  ربارب  رد  ار  یتسه  تادوجوم  زا  يدحا  دشاب .  یمن  يدـننام  هیبش و  تسین و  يوفک  ّقح  ترـضح  يارب 
 . دنشاب وا  ياج  هب  ای  وا  هیبش  هک 

 ، ناشبوبحم زا  ندوب -  وفک  یب  ار -  انعم  نیمه  ییوگ  دنراد  یهلا  هغبص  هک  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ترـضح  راکوکین  افواب و  نارای 
 : دومرف نانآ  ّقح  رد  ناشتریصباب  هاگآ و  ِملاع و  يالوم  هک  ییاج  ات  دنا ،  هداد  عولط  دوخ  دوجو  نامسآ  رد 
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 . �یبا�حْصا (1) ْنِم  ًاْریَخ  �الَو  �یفْوا  ًابا�حْصا  ُمَلْعَأ  �ّینِاَف �ال 

تردـق و ورین و  دادعتـسا و  هک :  دـننامهفب  اه  ناسنا  همه  هب  ات  دـندرک ،  رهاظ  دوخ  دوجو  قفا  زا  ار  (2) ءْیَـش »  ِِهْلثِمَک  َْسَیل   » عاعش
 ! ددرگ لثم  هبش و  یب  تلیضف  نامیا و  لمع و  قالخا و  شنیب و  تفرعم و  رد  دناوت  یم  هک  تسا  يدح  رد  یمدآ  تّوق 

 . دندوب دننام  لثم و  یب  یتمظع  و  تیاهن ،  یب  یناهج  ناشمادک  ره  هک  تسین  یکاب  نانآ  هّدع  یمک  رب 

هب كاـپ ،  عبنم  زا  كاـپ  هیذـغت  اـب  یلو  دـندوبن ،  شیب  يرهوـج  هطقن  کـی  رداـم ،  محر  رد  ناـشدوجو  نّوـکت  يادـتبا  رد  ناـنآ ، 
 : هک دندش  يدنمونت  هبّیط  هرجش  هب  لیدبت  تماما ،  نآرق و  توبن و  هاگ  هصرع  زا  ناشتدالو  زا  دعب  يونعم  هیذغت  صوصخ 

.(3) ٍنیِح » . .  َّلُک  اَهَلُکُأ  ِیتُْؤت  ِءامَّسلا *  ِیف  اَهُعْرَفَو  ٌِتباَث  اَُهلْصَأ  » . . 

 . دهد یم  ینامز  ره  رد  شراگدرورپ  هزاجا  هب  ار  شا  هویم  تسا *  نامسآ  رد  شا  هخاش  اجرباپ و  راوتسا و  شا  هشیر 

 . دندرکن كاب  رفس  جنر  زا  فرش ،  هب  لین  يارب  دندیسارهن و  ندش  هتشک  زا  نییآ  هار  رد  نانآ ، 

 ! دندیسرت یم  لمع  قالخا و  تبکن  مّعنت و  شیاسآ و  لفاغت و  لهاست و  زا  نانآ ، 

ره زا  اریز  دنتـشاد ؛  نادد  ناوـید و  نایـشحو و  ناگدـنّرد و  زا  نیزگیاـج  نارازه  دوـخ  ربارب  رد  کـی  ره  ناـشتخب ،  هریت  نانمـشد 
 . دندوب هدرک  عمج  دوخ  دوجو  رد  ییاه  هنومن  ای  يا  هنومن  راه ،  هدنّرد و  نشخ و  تسپ و  تادوجوم  زا  یهورگ 
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 : دندوب هیآ  نیا  قادصم  نانآ ، 

ُمُه َِکئ�لوُأ  ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماَْـعنَْألاَک  َکـِئ�لوُأ  اَِـهب  َنوُعَمْـسَی  اـَل  ٌناَذآ  ْمَُهلَو  اَِـهب  َنوُرِْـصُبیَال  ٌُنیْعَأ  ْمَُهلَو  اَِـهب  َنوُهَقْفَیاـَل  ٌبُوُلق  ْمَُهل  » . . . 
.(1) َنُوِلفاَْغلا » 

ياه هناشن  قیاقح و   ] نآ طسوت  هک  تسا  ینامـشچ  و  دـنبای ،  یمن  رد  ار ]  یهلا  فراعم  نآ [  هلیـسو  هب  هک  تسا  ییاه  لد  ار  نانآ 
هکلب دننایاپراهچ  دننام  نانآ  دنونـش ،  یمن  ار ]  ناربمایپ  ادخ و  نخـس  نآ [  هلیـسو  هب  هک  تسا  ییاه  شوگ  و  دننیب ،  یمن  ار ]  قح 

 . دنا يادخ ]  تایآ  فراعمزا و  لفاغ [  ربخ و  یب  هک  دننانیا  دنرت ؛  هارمگ 

لامج ياشامت  زا  مشچ  دنتـشاذگ .  ار  درگنابایب -  هّینارـصن  نز  دنزرف  دیزی -  نآ ،  ياج  هب  و  دندرک ،  یلاخ  ادخ  زا  ار  بلق  نانآ ، 
 ، نآ ياج  هب  دنتـسب و  ّقح  ندینـش  زا  شوگ  دـندش .  لوغـشم  ردام  یب  دایز  نبا  ياشامت  هب  نآ  ياج  هب  دنتـسب و  ناـمز  ناـیتوکلم 

 . دندرک راوخشن  ار  نوعلم  هّیما  ینب  لیطابا 

 . دیپط هیام  یب  نیغورد و  قشع  يارب  ناشبلق 

 . دش رپ  هدولآ  كاپان و  ياه  هرهچ  زا  ناشمشچ 

دندش راپسهر  یکچوک  یتسپ و  يوس  هب  هدرک ،  درگ  بقع  تیناسنا  هار  زا  هجیتن  رد  و  دش ،  روز  لوق  تافرخزم و  عبنم  ناشـشوگ 
 . دندش کچوک  تیاهن  یب  و  دندیسر ،  نیلفاس  لفسا  هب  ات  دنتخات  تعرس  هب  نانچ  نآ  ریسم  نیا  رد  و  ، 

قمع هب  ات  دـندمآ  تکرح  هب  ندـب  ياپ  ود  اب  دنـسرب ،  ّقح  برق  ماقم  هب  دـننک و  تکرح  لمع  نامیا و  لاـب  ود  اـب  هک  نیا  ياـج  هب 
 ! دندش دراو  منهج  تاکرد 

 ، هتسب شوگ  مشچ و  سفن ،  ياوه  رونت  رود  هب  هناخ  راّصع  بسا  نوچ  نانیا ، 

ص:40

 . 179  ( : 7 فارعا (  (( - 1 - ) 1

رون ناوراک  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 48 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/747/AKS BARNAMEH/#content_note_40_1
http://www.ghaemiyeh.com


 ! دندرک مهارف  غارچ  نغور  هداز ،  مارح  دایز  رسپ  دیزی و  توهش  هب  نداد  ترارح  يارب  دوخ  دوجو  زا  و  دندیخرچ ،  يرمع 

هفیرش هیآ  ساسا  رب  زیزع  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  نارای  یلو 

.(1) ُهُعَفْرَی » . . .  ُِحلاَّصلا  ُلَمَْعلاَو  ُبِّیَّطلا  ُِملَْکلا  ُدَعْصَی  ِْهَیلِإ  ًاعیِمَج  ُهَّزِْعلا  ِهَِّللَف  َهَّزِْعلا  ُدیُِری  َناَک  نَم  » 

دیاقع و نوچ  كاپ [  قیاقح  تسادخ .  هژیو  تزع  همه  اریز ]  دـهاوخب ،  ادـخ  زا  ار  نآ  دـیاب  سپ [  دـهاوخ ،  یم  تزع  هک  یـسک 
 . درب یم  الاب  ار  نآ  هتسیاش  لمع  دور و  یم  الاب  وا  يوس  هب  حیحص ]  ياه  هشیدنا 

ناسنا همه  زا  هدش ،  لیان  تسود  ياقل  هب  دـندمآ و  رد  زاورپ  هب  دوخ  دوبعم  قوشعم و  يوس  هب  حـلاص  لمع  كاپ و  حور  لاب  ود  اب 
 . دندنویپب تسا  رون  ناوراک  هک  نانآ  ناوراک  اب  هک  دندرک  توعد  تمایق  زور  ات  اه 

نانمؤم ریما  نافراع ،  روحم  ناقـشاع ،  يالوم  هک  دندرب  ار  هقباسم  تّزع  نابلاط  زا  نانچ  نآ  یهلا  تّزع  ندروآ  تسد  هب  رد  نانآ ، 
 : دومرف نانآ  ّقح  رد  مالسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ترضح  زا  يدناور  جئارخ  لقن  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

 . ْمُهَدَْعب (2) ْنَم  ْمُهُقَْحلَی  �الَو  ْمُهَْلبَق ،  َنا�ک  ْنَم  ْمُهُِقبْسَی  ٌءا�دَهُش �ال 

 ! دنسر یمن  نانآ  هب  ناگدنیآ  و  دنرادن ،  یشیپ  نانآ  زا  ناگتشذگ  هک  دنتسه  ییادهش 

باطخ نانآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  ییاج  ات  دندرک ،  كاپ  نطاب  رهاظ و  ناج و  لد و  ّقح ،  ریغ  یباسح  ره  زا  نانآ ، 
 : دومرف البرک  كاخ  هب 
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 . ٍبا�سِح (1) ِْریَِغب  َهَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  ٌما�ْوقا  ِْکنِم  َّنرُشْحََیل  َهبُْرْتلا !  اَُهتَّیا  َِکل  ًاها�و 

تـشهب دراو  باـسح  یب  متح  روط  هب  هک  دـنزیخرب  یماوقا  وت  رتـسب  زا  زیخاتـسر  زور  هب  زیمآ !  رارـسا  كاـخ  يا  وت  زا  اتفگـش  هو ! 
 ! دش دنهاوخ 

 . دنداهن انب  ار  یگدنز  يانب  دوب  هدینش  شّدج  زا  نادیهش  رورس  هک  یّمهم  رایسب  هعطق  ساسا  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  نارای 

 . ا�هَفا�سْفَس (2) ُهَرْکَیَو  ِرُومُْألا  ِیلا�عَم  ُّبُِحی  َهّللا  َّنا 

 . دراد تهارک  شزرا  یب  تسپ و  روما  زا  و  دراد ،  تسود  ار  تبترم  دنلب  یلاع و  روما  دنوادخ 

همه اـب  یلمع ،  یقـالخا و  یناور و  یحور و  یبلق و  تیلاـعف  هجیتـن  رد  و  دـندروآ ،  يور  شزرا  اـب  روما  هب  دوجو  ماـمت  اـب  ناـنآ ، 
 . دندرک ظفح  شزرا  یب  روما  هب  ندش  هدولآ  گنن  زا  تایح  نماد  و  دندش ،  دحتم  اه  شزرا 

يور دوب  شزرا  هچره  زا  ردام  یب  دایز  نبا  دـیزی و  راب  ناـشک  راـب  و  هیما ،  ینب  توهـش  نـالاّمح  و  تقیقح ،  ّقح و  نانمـشد  یلو 
 . دندرک هدولآ  یگدنز  نماد  دوب  تسس  هیام و  یب  شزرا و  یب  هچره  هب  و  دندنادرگ ، 

 . دنتشگ یگشیمه  تنعل  راچد  دیزی ،  نایرگشل  و  دندش ،  دبا  تمحر  رد  قرغ  ماما ،  نارای 
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 ! دنتشگ دننام  لثم و  یب  یگدولآ  يدیلپ و  یتشز و  رد  نانیا  دندش و  درفب  رصحنم  روما  یلاعم  اه و  یکاپ  رد  ناشمادک  ره  نانآ ، 

 : یسدق ثیدح  يانبم  رب  نانآ ، 

 . �یْلثِم (1) َکَلَعْجا  �یّتَح  �ینْعِطا  �يْدبَع 

 . دنتشگ داسف  اطخ و  هموثرج  یکاپان و  عبنم  ناطیش و  بزح  هّیما ،  ینب  شترا  و  دندش ،  هنوگ  ادخ 

شوماخ ینافوط  چیه  شزو  و  يا ،  هثداح  چیه  دابدـنت  اب  شرون  دـبا  ات  هک  دـندش  ینـشور  غارچ  هب  لیدـبت  نادیهـش ،  رالاس  نارای 
 . تسین یندش  شوماخ  ادخ  رون  تسا و  ادخ  رون  نآ ،  رون  هک  دوشن ، 

.(2) َنوُِرفاَْکلا »  َهِرَک  َْولَو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهّللاَو  ْمِهِهاَْوفَِأب  ِهّللا  َرُون  اُوئِفُْطِیل  َنوُدیُِری  » 

شوخ نارفاک  هچرگ  تسا ،  دوخ  رون  هدـننک  لماک  ادـخ  هک  یلاح  رد  دـننک  شوماخ  ناـشیاه  ناـهد  اـب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ  یم 
 . دنشاب هتشادن 

 ! تسین یندش  هدودز  نانآ  تملظ  يرون  چیه  اب  هک  دندش  يا  هدک  تملظ  هب  لیدبت  هّیما  ینب  نارادتسود  و 

 . هاوخ یتسپ  نمشد ،  دوجو  و  دش ،  بلط  تعفر  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  باحصا  دوجو 

 . دنتسویپ منهج  تاکرد  هب  یبلط  یتسپ  قالخا  اب  نانیا  و  دندیسر ،  ّقح  هب  یبلط  تعفر  تعیبط  اب  نانآ ، 
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تسامس ضرا و  نیا  ردناک  هّرذ  هّرذ 

 . دنتشگ ناطیش  بولغم  دیزی ،  نارای  و  دندش ،  ّقح  بوذجم  ماما ،  نارای 

 . دنتشگ یهلا  تمحر  زا  عطقنم  اوه ،  بزح  و  دندش ،  اقل  ّتنج  هب  لصّتم  ماما ،  نارای 

 . دنتفرگ یگدنز  كالم  ار  شرادرک  دیزی و  تخب ،  هریت  نایماش  نایفوک و  و  دنداد ،  رارق  دوخ  هوسا  ار  زیزع  نیسح  نانآ ، 

دوخ يور  هب  ار  ناطیـش  ذوفن  ياه  هار  مامت  لطاب  نالاّمح  و  دـندرک ،  دـیما  اـن  دـبا  يارب  دوخ  اـب  هلماـعم  زا  ار  ناطیـش  ّقح ،  ناراـی 
 . دندوشگ

یلام تراسا  هب  دـیزی  نارای  و  دنتـشذگ ،  ّقح  هار  رد  دوخ ،  یتسه  مامت  دـنزرف و  نز و  لام و  ناج و  زا  نادیهـش ،  رالاس  باحـصا 
 . دندمآ رد  شو  یناویح  یتّذل  و  كدنا ، 

 . دشاب نانآ  رادیرخ  تسناوت  یم  ینغ  دنوادخ  اهنت  هک  دندش  يرهوگ  هب  لیدبت  رادنپ ،  کین  ناشیدنا  کین  نآ 

.(1) َهَّنَْجلا » . . .  ُمَُهل  َّنَِأب  مَُهلاَْومَأَو  ْمُهَسُْفنَأ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  �يَرَتْشا  َهّللا  َّنِإ  » 

 . هدیرخ دشاب  نانآ  يارب  تشهب  هکنآ  ياهب  هب  ار  ناشلاوما  اه و  ناج  نانمؤم  زا  ادخ  ًانیقی 

 . دندنام يرتشم  یب  دبا  يارب  هک  دندش  يا  هرهُم  رَخ  هب  لدبم  شنم ،  وید  ناتریس  دب  نآ  و 
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ّقح تمحر  راوج  رد  ات  دنتفر ،  نوریب  نت  سبحَم  زا  و  دندش ،  هدایپ  قیالع  بکرَم  زا  دـندوب ،  هنومن  یب  لمع  نامیا و  رد  هک  نانآ 
 . دندش ناشدوبعم  بوبحم و  ییاریذپ  دروم  دنتفرگ و  رارق 

 . دندیرخ دوخ  يارب  ار  يدبا  یتخب  هریت  و  دنتسشن ،  توهش  مکش و  رازنجل  هب  و  دندش ،  ندب  مسج و  ریسا  اه ،  نآ  نانمشد  یلو 

ار دوخ  چوپ -  ییاه  هدـعو  دودـعم ،  يراـنید  مهرد و  دودـحم ،  یهانپرـس  نیمز ،  يا  هعطق  كدـنا -  ياـهب  لـباقم  رد  نانمـشد ، 
 . دندرک هلماعم  تسا  تمایق  تشهب  ّتنج و  زا  ربکا  هک  ّقح  يدونشوخ  اضر و  اب  ار  دوخ  ّقح  نارای  اّما  دنتخورف ، 

ردب شتآ  زا  راو  میهاربا  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ترـضح  نارای  و  دنتخوس ،  هّیما  ینب  تموکح  شتآ  رد  هدـیقع ،  نامیا و  نانمـشد 
 . دندرک ناتسلگ  هب  لیدبت  مالس و  دَرب و  دوخ  رب  ار  توکلم  کلم و  مامت  هدمآ 

 ، یحور تهج  رد  ناـسنا  شزرا  تمیق و  تسین ؛  ناـسنا  تمیق  يرهاـظ ،  راـبتعا  تّذـل و  ماـقم ،  یلدنـص ،  توهـش ،  لوـپ ،  نز ، 
 . تسا تشرس  ربنع  تشهب  یمسج ،  تهج  رد  و  ّقح ،  ياضر 

هب هّیما ، ینب  ناّبحم  و  دـنتخورفن ، ار  دوخ  نادواج  تشهب  زا  رتمکو  تسود  ياضر  زا  رتمک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  ناراـی 
.دندرک هلماعم  ار  دوخ  ینتفر  تسد  زا  رصنع  كدنا 

 : دندرک همزمز  تقیقح  هب  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ترضح 
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 . اَکاوَه یف  اّرُط  َقلَخلا  ُتکَرت 

 . میدرک (1) كرت  دوب  ریغ  هچره  وت  ياوه  رد 

 . دننک تشذگ  يّدام  چوپ  ماقم  ایند و  لام  كدنا  زا  دنتساوخن  شنارای  دعس و  رمع  و 

 : داد خساپ  ترخآ  ایند و  تداعس  هب  ندیسر  يارب  وا  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  توعد  ربارب  رد  تخبدب ،  دعس  رسپ 

هب هک  يا  هناخ  مدنویپب ،  وت  نارای  هب  مراذگب و  ار  رگـشل  نیا  رب  تسایر  و  منک ،  شوگ  هزیوآ  ار  تیادص  و  مونـشب ،  ار  تیادن  رگا 
 ! تفر (2) دهاوخ  دایز  رسپ  نارومأم  هرداصم  هب  ما  هدرک  انب  هفوک  رد  خرس  گنس  اب  یگزات 

لها نآرق و  ربمایپ و  تمایق و  ادـخ و  ناویح ،  ترطف  تسپ  نیا  و  نادان ،  درخ  یب  نیا  هک  دـینک  هظحالم  گرزب  يادـخ  هب  ار  امش 
 ! ! دنک یم  ضوع  دوب  هداد  تنیز  خرس  گنس  اب  ار  نآ  رهاظ  هک  یلگ  يا  هناخ  اب  ار  یحو  تیب 

دوخ یتسه  همه  زا  هّللاب  ياـقب  هّللا و  یف  ياـنف  ماـقم  یلعا و  دـصقم  هب  ندیـسر  يارب  شناراـی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ترـضح  اـّما 
 . دننک یم  تشذگ 

ص:46

دهاوخ ناشن  مان و  یم  هناخیم و  ات ز  دـیامرف :  یم  قیاقح  هب  ناـفراع  تقیقح و  ناقـشاع  فصو  رد  همحرلا  هیلع  ظـفاح  (( - 1 - ) 1
رـس رب  دوب  دـهاوخ  نامه  میدوب و  هک  مینامه  رب  تسا  شوگ  رد  لزا  زا  ناغم  ریپ  هقلح  دوب  دـهاوخ  ناغم  ریپ  هر  كاخ  اـم  رـس  دوب 

دوب دهاوخ  ناهج  نادنر  هگترایز  هک  هاوخ  تمه  يرذگ  نوچ  ام  تبرت 
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 ، يدام تاّذل  هب  نمـشد  بیغرت  ندش ،  هتـشک  هب  هیما  ینب  دیدهت  ربارب  رد  دنتـشاد  کی  ره  هک  یّنـس  بسانت  هب  رفن  ود  داتفه و  نیا 
هارمه هب  اروشاع  زور  رد  ات  دنتفرن ،  نوریب  ثداوح  ربارب  رد  لّمحت  یمدـق و  تباث  رادـم  زا  ندرک ،  ادـیپ  تورث  هب  تموکح  قیوشت 

 . دندرک رفس  تسود  سدق  میرح  هب  دوخ  يالوم 

ساپ تسکش و  نادکمن  دروخ و  کمن  نمـشد  یلو  دنتـشاد .  هاگن  تایح  رخآ  هظحل  ات  ار  نادکمن  ساپ  دندروخ و  ار  ّقح  کمن 
 . تشادن هاگن  تایح  روما  زا  کی  چیه  رد  ار  هدنهد  کمن 

 . دندش ّقح  بوبحم  دبا  ات  دندیسر و  ّقح  اب  ّتیعم  ماقم  هب  یکین ،  ناسحا و  اوقت و  تردق  اب  نانآ ، 

.(1) َنِینِسْحُْملا »  ُّبُِحی  ُهّللاَو  اُونَسْحَأَو  اْوَقَّتا  َُّمث  » . . . 

ادخ و  دنروآ ؛  اجب  کین  راک  دنزرو و  يراشفاپ  يراکزیهرپ  رب  و  دنهد ،  همادا  ار  دوخ  نامیا  دنشخب و  موادت  ار  يراکزیهرپ  سپس 
 . دراد تسود  ار  ناراکوکین 

.(2) َنُونِسُْحم »  مُه  َنیِذَّلاَو  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َعَم  َهّللا  َّنِإ  » 

 . دنراکوکین ًاعقاو ]  هک [  نانآ  دنا و  هدرک  هشیپ  يراکزیهرپ  هک  تسا  یناسک  اب  ادخ  دیدرت  یب 

 . دندش راتفرگ  یماد  ره  هب  هّیما  ینب  ناتسود  و  دنتسر ،  زاب  مشچ  اب  یماد  ره  زا  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ترضح  نارای 

یهلا يا  هفیاط  مینیب ،  یم  دوخ  ربارب  رد  ار  هفیاط  ود  هک  میتسه  ام  کنیا 

ص:47
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 . ینیمز یعمج  ینامسآ و  یموق  یناطیش ،  یهورگ  و 

یتّذل يارب  رگا  و  دنیشن ،  یم  ام  رس  رب  دبا  تداعس  يامه  میریگ  راکب  دنتفرگ  راکب  دوخ  تایح  رد  ینامسآ  هفیاط  هک  یلوصا  رگا 
 . دنک یم  هنال  نامرس  يور  یمئاد  يزور  هریت  یتخبدب و  غاز  میتفر  نمشد  هار  هب  رادیاپان  كدنا و 

تسا ییانیب  تریصب و  ضحم  هک  مینک  بانتجا  وا  نانمشد  قالخا  زا  و  تسا ،  يدنمدرخ  نیع  هک  مینک  يوریپ  شنارای  نیسح و  زا 
 . تسا یگشیمه  یتخب  هریت  یمئاد و  يزور  هیس  هک  میورن  تفر  يوما  بزح  هک  یهار  و  ، 

هب مالسا (1)و  تّما  يادهش  رورس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدومرف  هب  مالـسلا ،  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  نارای 
 . دنتسه (2) تایح  خیرات  مدرم  نیرتهب  نیرترادافو و  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هتفگ 

رد نانآ  نوچ  مه  دـنریگب ،  یگدـنز  سرد  نانآ  زا  و  دـنهد ،  رارق  دوخ  يوگلا  يا  هنیمز  ره  رد  ار  نانآ  رگا  يا  هرود  ره  رد  مدرم 
 . دش دنهاوخ  دنم  هرهب  ترخآ  ایند و  رد  یهلا  تایانع  تاکرب و  تاضویف و  زا  دوخ  تیفرظ  ّدح 

هللا یلـص  ربمایپ  يارب  ندوب  یعقاو  تّما  نآرق ،  هب  تفرعم  ّبر ،  ترـضح  هب  قشع  ّقح ،  ربارب  رد  میلـست  سرد  ناـنآ  زا  دـیاب  مدرم 
ربص و حـلاص و  لمع  قالخا و  نامیا و  سرد  هصالخ  مالـسلا و  هیلع  موصعم  ماما  يارب  ندوب  لوبق  لباق  مومأم  ملـس ،  هلآ و  هیلع و 

 . دنریگب هزرابم  يزیتس و  ملظ  تمواقم و 

ار دوخ  یتسه  هک  نانآ  دوجو  هب  و  دنشاب ،  یضار  نانآ  تکرح  لمع و  داهج و  هب 

ص:48

 . 8  / 1 تعاجش :  رصنع  22 ؛  نازحألا :  ریثم  هَمایِقلا ، »  ِموَی  یلإ  یتَّمأ  ِءادهُش  ُهداس  َِکئلوا  (( - » 1 - ) 1
الو یفوأ  اباحصأ  ملعأ  ینإف ال  ........مهل  لوقی  ام  عمسأل  هنم  توندف  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا :  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  لاق  (( - 2 - ) 2
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هتـسج و يرازیب  ًالمع  ًالوق و  يا  هرود  ره  رد  نانآ  نانمـشد  زا  و  دنوش ،  نانآ  قالخا  هب  ّقلختم  و  دنزروب ،  قشع  دندرک  ّقح  هیدـه 
 . دندرگ بوسحم  رون  ناوراک  نآ  ءزج  ترخآ  ایند و  رد  ات  دنزاس ،  ادج  نانآ  هار  زا  ار  دوخ  هار 

يراصنا هّللادبع  نب  رباج  نابز  زا  یلاع  یتقیقح 

اب باتک  رد  تسا ،  یسوط  خیش  ردقنارگ  دنزرف  یلعوبا  خیش  نادرگاش  زا  هک  یلمآ »  يربط  مساقلاوبا  نیدلا  دامع  راوگرزب «  خیش 
نب دعس  نب  هّیطع  زا «  وا  تسا و  نیثّدحم  ناگرزب  زا  هک  شمعا »  زا «  دنس  رکذ  اب  تسا  هسیفن  بتک  زا  هک  یفطـصملا  هراشب  تمیق 
یم قداص  یناسنا  وا  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  دوخ  لاجر  رد  تنـس  لـها  تسا و  هّیما  ینب  تاور  زا  زین  وا  هک  یلدـج »  یفوع  هداـنج 

 : تفگ هک  هدرک  تیاور  دشاب ، 

هب هتفرگ  ار  شتسد  دز .  رطع  دوخ  رب  درک و  لسغ  رباج  میدمآ .  البرک  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  ترایز  يارب  رباج  اب 
 . مدز بآ  وا  تروص  رب  دش .  شوهیب  متشاذگ .  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  رّهطم  ربق  يور 

ردقنارگ يادهـش  هب  سپـس  تشاد ،  هضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  رـضحم  هب  زوس  رگج  ینانخـس  لد  زوس  اب  دمآ .  لاح  هب 
هلتاقم هلداجم و  ینعی  دیدش ،  لخاد  امش  هک  يراک  نآ  رد  میدوب  کیرش  زین  ام  هک :  تفگ  شمالک  نایاپ  رد  درک و  مالـس  البرک 

 . وا رضحم  رد  تداهش  ناربمایپ و  متاخ  هیّرذ  يرای  ترصن و  و 

 : دیوگ یم  هّیطع 

دندش میتی  ناشنادنزرف  و  هویب ،  ناشنارسمه  و  ادج ،  ندب  زا  هورگ  نیا  ياهرس  میدزن ،  يریـشمش  و  میدربن ،  یجنر  ام  متفگ :  وا  هب 
؟  میشاب کیرش  ناشیا  اب  رجا  رد  هنوگچ  ، 

ص:49
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 : تفگ خساپ  رد  رباج 

باوث رد  دراد ،  تسود  ار  یموق  لمع  سک  ره  هک :  مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دوخ  شوگ  ود  اب  نم  هّیطع ! 
 . تسا کیرش  نانآ  اب  لمع  نآ 

 . تسوا (1) باحصا  نیسح و  ّتین  نامه  رب  مباحصا  نم و  ّتین  دومرف :  ّقح  لوسر  هّیطع !  يا  تفگ :  سپس 

 . تسا رون  ناوراک  هب  ناسنا  ندرک  لصّتم  ثعاب  هک  تسا ،  رادروخرب  یشزرا  هچ  زا  دینیبب  ار  ریخ  ّتین  ًالوا : 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  رادروخرب  یتمظع  هچ  زا  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ترضح  لمع  ّتین و  ًایناث : 
 . تسوا باحصا  نیسح و  ّتین  نامه  نم  ّتین  دیامرف :  یم  البرک  يادهش  باوث  رد  تکرش  يارب 

كاـپ و ّتین  نآ  سپـس  دـنهد ،  رارق  ـالبرک  يادهـش  ّتین  تهج  رد  تاـیح  نوؤش  همه  رد  ار  دوخ  ّتین  مدرم  ماـمت  تسوـکین  هچ 
 ، دنسرب میظع  زوف  هب  دوخ  ّدح  رد  و  دوش ،  رّونم  تقیقح  رون  هب  زین  ناشلمع  قالخا و  ات  دنراذگب ،  ارجا  هلحرم  هب  ار  ینارون 

ص:50

نب یلع  نب  نیـسحلا  ربق  نیرئاز  هللا  همحر  يراصنألا  هّللا  دـبع  نب  رباج  عم  تجرخ  لاق :  یفوعلا  هیطع  نع  شمعألا  نع  (( - 1 - ) 1
دعـس اهیف  هرـص  حتف  مث  رخآب  يدتراو  رازإب  رزتئا  مث  لستغاف  تارفلا  یطاش  نم  رباج  اند  ءالبرک  اندرو  املف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ 

هیلع تششرف  هیلع  ایشغم  ربقلا  یلع  رخف  هتسملأف  هینـسملأ  لاق  ربقلا  نم  اند  اذإ  یتح  هّللا  رکذ  الإ  هوطخ  طخی  مل  مث  هندب  یلع  اهرثنف 
امیف مکانکراش  دقل  قحلاب  ادمحم  ثعب  يذـلاو  ..........هبیبح  بیجی  بیبح ال  لاق :  مث  اثالث  نیـسح !  ای  لاقو :  قافأف  ءاملا  نم  ائیش 

مهـسوؤر نیب  قرف  دـق  موقلاو  فیـسب  برـضن  ملو  ـالبج  لـعن  ملو  اـیداو  طـبهن  ملو  فـیک  رباـجل :  تلقف  هیطع :  لاـق  هیف .  متلخد 
اموق بحأ  نم  لوقی :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یبیبح  تعمـس  هیطع !  اـی  یل :  لاـقف  جاوزـألا  تلمرأو  مهدـالوأو  مهنادـبأو 

نیسحلا هیلع  یضم  ام  یلع  یباحصأ  هینو  یتین  نإ  قحلاب  ادمحم  ثعب  يذلاو  مهلمع  یف  كرـشأ  موق  لمع  بحأ  نمو  مهعم  رـشح 
 . 131 ییابطابط :  یضاق  نیعبرا  ثیدح 31 ؛  باب 18 ،   ، 195  / 98 راونألا :  راحب  74 ؛  یفطصملا :  هراشب  هباحصأو . 
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 . دنناوخب البرک  يادهش  مالسلا و  هیلع  نیسح  ترضح  يونعم  رضحم  رد  ار  ثراو  ترایز  زا  هعطق  نیا  هناقداص  دنناوتب  و 

�يْرمَاَو ٌْملِـس  ْمُِکْبلََقل  �یبـْلَقَو  �یلَمَع  ِم�یتا�وَخَو  �ین�ید  ِِعیا�رَِـشب  ٌِنقُوم ،  ْمُِکبـا�یِِابَو  ٌنِمُْؤم ،  ْمُِکب  �ّینا  ُهَلُـسُرَو  ُهَءـا�ِیْبنَاَو  ُهَتَِکئـ�الَمَو  َهّللا  ُدِهْـشا 
 . ٌِعبَّتُم (1) ْمُکِْرمَِال 

تعجر و هب  و  منمؤم ،  امـش  يربهر  تماما و  هب  هک  مریگ  یم  دـهاش  هاوگ و  ار  ّقح  ناگداتـسرف  ناربمایپ و  ناگتـشرف و  ادـخ و  نم 
رد امـش و  ّتبحم  یتسود و  هب  مناسر  ماجنا  هب  یگدنز  رد  هک  یلمع  ره  و  مرادرب ،  نید  هار  رد  هک  یمدق  ره  مدـقتعم ،  امـش  روهظ 

 . تسامش ياه  همانرب  عبات  میاه  همانرب  همه  امش و  كاپ  بلق  میلست  ملد  تسامش ،  تیاده  تماما و  هیاس 

سب یغورد  زج  دـشابن ،  وا  نارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ترـضح  لمع  ّتین و  اب  وسمه  یلمع  ّتین و  اب  یـشرع  ياهرارقا  نیا  رگا 
؟  تسین وا  نارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ترضح  ایبنا و  ادخ و  رضحم  رد  یندوشخبان  گرزب و 

راودا همه  رد  مدرم  مامت  يارب  ّقح  ترـضح  بناج  زا  شنارای  زیزع و  نیـسح  نانآ  سأر  رد  و  كاپ ،  ياه  هرهچ  هنوگ  نیا  ًـالوصا 
رهاظ نطاب و  هک  تسا  نیا  هب  یقیقح  ینادردـق  هار  دـننک  ینادردـق  نانآ  كاپ  دوجو  زا  دـنهاوخب  رگا  مدرم  دنتـسه .  هنـسح  هوسا 

هک ینانمشد  مه  نآ  دنزیهرپب ؛  ًالمع  ًالوق و  ناشنانمـشد  رادرک  راتفر و  قالخا و  زا  و  دنیامن ،  وس  مه  ناراوگرزب  نآ  اب  ار  شیوخ 
ار دوخ  لمع ،  قالخا و  رد  تواقش  رثا  رب 

ص:51

 . ثیدح 32 باب 18 ،   ، 200  / 98 راونألا :  راحب  ثیدح 17 ؛   ، 113  / 6 ماکحألا :  بیذهت  (( - 1 - ) 1
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 . دندرک مورحم  ّقح  هعساو  تمحر  زا  دبا  يارب 

 ، صرح تلفغ ،  یمحر ،  یب  تراغ ،  زواجت ،  یشنم ،  دد  ملظ ،  تواقـش ،  لیاذر ،  يامن  مامت  هّمـسجم  وا ،  نارای  ماما و  نانمـشد 
یتَّلا َکـِتَمْحَِرب  مومع  زا  ار  دوـخ  نیقی  هب  هک  دـندرک  تکرح  ناـنچ  نآ  و  دـندوب ،  ییور  ود  قاـفن و  صوـصخ  هب  ربـک و  دـسح ، 
يراک دش ،  عقاو  تیب  لها  لوبق  دروم  وا  دنب  هدزاود  هک  یناشاک  مشتحم  ملاع  رعاش  لوق  هب  و  دـندومن ،  انثتـسا  ءْیَـش  َّلُک  ْتَعِـسَو 

دننز مقر  ار  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ترـضح  نانمـشد  يازج  دنهاوخب  نوچ  تمایق  رد  هک  دور  یم  انعم  نیا  سرت  هک  دندرک 
يا هقباس  یب  كانلوه و  تیانج  نینچ  هب  امـش  عون  زا  يدارفا  ارچ  هک  دنرواین  تمحر  یناسنا  چیه  هب  دـننیچرب و  ار  تمحر  باتک  ، 

دننز ملق  تمحر  هدیرج  رب  هراب  کی  دننز  مقر  نوچ  وا  لتاق  يازج  مسرت  دندیزای ! !  تسد 

گنر شنارای  نیـسح و  زا  تسام  تردق  رد  هک  ییاج  نآ  ات  و  مینامب ،  رانک  ترـضح  نآ  نانمـشد  عضو  زا  دوجو  مامت  اب  نیاربانب 
 . تسا یتوکلم  ینامسآ و  موق  یهلا و  ّتیعمج  نیا  زا  يریذپ  گنر  رد  ادرف  زورما و  تداعس  ترخآ و  ایند و  ریخ  هک  میریگب 

فده هار  رد  تماقتسا 

ای یحور و  ای  یلام  ای  یندـب  يالب  هب  ناسنا  دراد  ناـکما  شیاـفو ،  اـب  ناراـی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ترـضح  زا  يریذـپ  گـنر  رد 
دشر و ندروآ  تسد  هب  نآ  و  تسا ،  ییالاو  سّدقم و  رایـسب  فده  ریذپ ،  گنر  فده  نوچ  دوش ؛  راچد  یعامتجا  یگداوناخ و 
و دنک ،  هشیپ  لّمحت  ربص و  و  دزرو ،  تماقتـسا  الب  موجه  ربارب  رد  دـیاب  سپ  بوبحم ؛  ياضر  هب  ندیـسر  و  تسا ،  یلاعت  لامک و 

تسکش تماقتـسا ،  ربص و  تمواقم و  رپس  نودب  هک  دشاب ،  مدق  تباث  تفرعم  قشع و  شـشوک و  داهج و  نامیا و  نید و  رادم  رد 
 . تسا یعطق  ترخآ  ایند و  نارسخ  نایز و  و  تسا ،  یمتح  یگتسکشرس  و 

ص:52

رون ناوراک  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


راهچ اب  تمایق  هاگ  هصرع  رد  دـنزرو ،  تماقتـسا  ایند  زا  جورخ  هظحل  ات  ّقح  لها  زا  يریذـپ  گـنر  رد  ّقح و  تعاـط  رد  هک  ناـنآ 
 . دش دنهاوخ  نیشن  مه  هارمه و  هفیاط 

 « ًاـقِیفَر َکـِئ�لوُأ  َنُسَحَو  َنیِِحلاَّصلاَو  ِءاَدَـهُّشلاَو  َنیِقیِّدِّصلاَو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  مِْهیَلَع  ُهّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َکـِئ�لوُأَف  َلوُسَّرلاَو  َهّللا  ِعُِـطی  نَمَو  » 
.(1)

ادخ هک  دوب  دنهاوخ  ناگتـسیاش  نادیهـش و  ناقیّدص و  ناربمایپ و  زا  یناسک  هرمز  رد  دننک ،  تعاطا  ربمایپ  ادخ و  زا  هک  یناسک  و 
 . دنتسه یناقیفر  وکین  نانیا  و  هداد ؛  حلاص ]  لمع  قالخا و  نامیا ،  تمعن [  نانآ  هب 

هک تسا ،  يربک  تمایق  رد  اه  نآ  اب  رـشح  البرک ،  يادهـش  اب  لمع  ّتین و  ندومن  وس  مه  فدـه و  هار  رد  تماقتـسا  هجیتن  يرآ ، 
 . دیامن (2) یم  ناسنا  بیصن  يدمرس  نیریش  هجیتن  يدبا و  هرهب  رون  ناوراک  هب  لاصتا 

بدا قیفوت  مییوج  ادخ  زا 

و دنراد ،  یم  مّسجم  ار  مالسا  تاّیونعم  ناشراتفگ  ناشراتفر و  هب  تلیضف ،  ناراگدنوادخ  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  نارای 
رد هک  ینامسآ  شورس  تمظع  یحو و  هوکش  زا  ار  ام  و  دنروآ ،  یم  دورف  ام  ناهج  هب  ار  مالسا  قیاقح  ینامسآ  یشورس  ناسب 

ص:53

 . 69  ( : 4 ءاسن (  (( - 1 - ) 1
اُوماَقَتْسا اَمَف  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َدنِع  ُْمتْدَهاَع  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ِِهلوُسَر  َدنِعَو  ِهّللا  َدنِع  ٌدْهَع  َنیِکِرْـشُْمِلل  ُنوُکَی  َْفیَک   . » 7 ( : 9  ) هبوت (( - 2 - ) 2

َّالَأ ُهَِکئَـالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماَقَتْـسا  َُّمث  ُهّللا  اَـنُّبَر  اُولاَـق  َنیِذَّلا  َّنِإ   » 30 ( : 41  ) تلـصف َنیِقَّتُْملا ؛»  ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ  ْمَُهل  اوُمیِقَتْـساَف  ْمَُـکل 
ْمِْهیَلَع ٌفْوَخ  َالَف  اُوماَقَتْـسا  َُّمث  ُهّللا  اَنُّبَر  اُولاَق  َنیِذَّلا  َّنِإ   » 13 ( : 46  ) فاقحا َنوُدَعُوت ؛»  ُْمتنُک  ِیتَّلا  ِهَّنَْجلِاب  اوُرِْـشبَأَو  اُونَزَْحت  َالَو  اُوفاََخت 

 «. َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو 
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 . دننک یم  رادربخ  دوب ،  هتفرگ  ارف  تمظع  زا  ار  اه  لد  هدروآ و  شوجب  ار  اهزغم  لوا  هبترم 

یمالسا طابضنا  و  تسین ،  رتمک  یبیغ  یشورس  زا  تانئاک  يادخ  هب  هّجوت  يارب  نانآ  ندرک  هدامآ  رد  ناشیک  مه  يارب  نانیا  رادرک 
 . دید ناوت  یم  لماک  روط  هب  سانش  نییآ  دنمدرخ  دارفا  نیا  رد  ار 

هب تبـسن  بدا  دـییایب  هک :  تسا  نیا  ناشیک  مه  مامت  هب  تمارک ،  هاگ  هصرع  نامان  کین  نیا  و  تلیـضف ،  يوک  نادیهـش  نیا  ماـیپ 
و دوش ،  یم  هدید  وا  هب  تبسن  ام  میلست  رد  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تبسن  بدا  و  دراد ،  هولج  ام  تادابع  رد  هک  ار  ّقح 

نامناج ندرک  هیده  رد  هک  ار  ربهر  ماما و  هب  تبـسن  بدا  و  ددرگ ،  یم  هدـهاشم  ام  قالخا  لمع و  رد  هک  ار  نآرق  هب  تبـسن  بدا 
هب ام  دننامه  دیتسه  يا  هرود  ره  یطیارـش و  ره  یتیعقوم و  ره  اجک و  ره  رد  مه  امـش  و  دینک .  اشامت  دوش ،  یم  هظحالم  وا  هار  رد 
رما دـیزادرپب  لام  تاکز  دـیرادب .  اپب  شیونعم  یهقف و  طیارـش  مامت  اب  ار  زاـمن  دـینک .  بدا  موصعم  ماـما  ربماـیپ و  نآرق و  ادـخ و 

 . دییامن رکنم  زا  یهن  و  دینک .  فورعمب 

 . دوب تایح  نایاپ  ات  لوسر  ادخ و  تعاط  هرمث  همه  نیا  و  دوب ،  یگدنز  تایح و  ياضف  رد  وا  نارای  نیسح و  بدا  نیا 

 . ْن�یقَْیلا (1) َكا�تا  �یّتَح  َُهلوُسَرَو  َهّللا  َْتعَطَاَو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب  َتْرَمَاَو  َها�کَّزلا  َْتیَت�اَو  َه�الَّصلا  َتْمَقا  ْدَق  َکَّنا  ُدَهْشا 

 . تشاد زاب  مدآ  هب  هدجس  رد  ّقح  رما  تعاطا  زا  ار  سیلبا  هک  يربک  عون  زا  مه  نآ  تسا ؛  ربک  هب  هدولآ  زامن ،  یب 

ناسنا بناج  زا  يریخ  ره  ماجنا  عنام  هک  یلخب  تسا ؛  لیخب  تاکز ،  زا  ِراددوخ 

ص:54

 . ثراو ترایز  زا  یتالمج  (( - 1 - ) 1
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 . تمایق رد  ناسنا  باذع  تلع  لماع و  و  تسا ، 

.(1) ٍمِیلَأ »  ٍباَذَِعب  ْمُهْرِّشَبَف  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اَهَنوُقِفُنی  َالَو  َهَّضِْفلاَو  َبَهَّذلا  َنوُِزنْکَی  َنیِذَّلاَو  » . . . 

 . هد هدژم  یکاندرد  باذع  هب  دننک ،  یمن  هنیزه  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دنزودنا و  یم  هرقن  الط و  هک  ار  یناسک  و 

همیخ رد  اه  یتشز  هدـننک  تیوقت  رکنم  زا  یهن  هدـننک  لیطعت  و  یعامتجا ،  تایح  رد  اه  یبوخ  هدـننک  تسـس  فورعمب  رما  كرات 
 . تسا یگدنز 

اب هارمه  دـیزی و  بزح  اـب  وـس  مه  تسا ،  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كراـت  هک  نآ  تـسا ،  تاـکز  زاـمن و  زا  يادـج  هـک  نآ 
بدا قیفوت  مییوج  ادخ  زا  تسا .  تملظ  ناوراک 

کلم (2) دمآ  كاپ  موصعم و  بدا  زو  کلف  نیا  هتشگ  رون  رپ  بدا  زا 

ناشکاپ نوخ  جاوما  نایم  زا  ناشیاسر  داـیرف  و  دوب ،  تیبلها  نآرق و  ربماـیپ و  ادـخ و  ربارب  رد  نآ  بدا  رون ،  ناوراـک  تمارک  جوا 
 . دنک یم  توعد  ّتیعقاو  نیا  هب  ار  همه 

باذع راچد  ترخآ  رد  يزخ و  راتفرگ  ایند  رد  هن  رو  دـننک ،  تباجا  ار  نانآ  توعد  هک  تسا  یقالخا  یعرـش و  بجاو  ناگمه  رب 
 . دنوش یم 

نیسح ربارب  رد  نیسح  نارای  بدا 

 ، ناقشاع يالوم  نادباع ،  ماما  زا  دوش  یم  رکذ  لیذ  روطس  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  نارای  بدا  اب  هطبار  رد  ار  هچنآ 
ترضح ناگدننک  تدابع  تنیز 

ص:55

 . 34 ( : 9  ) هبوت (( - 1 - ) 1
 . يونعم يونثم  يولوم ،  (( - 2 - ) 2
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 . تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  داّجس 

ياه لاب  ریز  ار  البرک  نیمزرـس  هایـس ،  کغرم  نیا  درتسگ و  نماد  ناهج  رب  اروشاع  بش  دـش .  ماـش  دیـسر و  ناـیاپب  اـعوسات  زور 
 . داد ياج  دوخ  رد  روانهپ 

مزر يارب  ندش  هدامآ  هب  ار  یتمـسق  و  تدابع ،  هب  ار  یـشخب  و  دنارذگ ،  نارای  اب  ار  بش  زا  یـشخب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح 
 . دادماب

یگنت و رد  ار  ّتیدـحا  تاذ  و  دروآ ،  ياـج  هب  ار  ادـخ  ياـنث  دـمح و  تسخن  تخادرپ .  نخـس  هب  ناراـی  عـمج  رد  بش  زاـغآ  رد 
 : تفگ دورد  یتخس 

 . ِءا�رَّضلاَو ِءا�رَّسلا  یَلَع  ُهُدَمْحَاَو  ِءا�نَّثلا  َنَسْحا  ِهّللا  یَلَع  �یْنثا 

هژیو هک  ییاه  تمعن  درک ،  هراشا  یهلا  ياه  تمعن  زا  دـنچ  ییاـه  تمعن  هب  تفگ ،  یم  ساپـس  یـشوخ  شیاـسآ و  رد  هچ  ناـنچ 
هرمز رد  ار  شنارای  وا و  هک  تساوخب  تفگ و  ساپـس  ار  ادخ  مه  زاب  دندوب ،  کیرـش  يو  اب  نارگد  هک  ییاه  تمعن  دوب و  وا  دوخ 

 . دهد رارق  ناراذگساپس 

یگداز مّود  تمعن  تخاس .  زارفارس  یمظع  تبهوم  نادب  ار  شنادناخ  دنوادخ  هک  درک ،  هراشا  تماما  يربهر و  تمعن  هب  تسخن 
 . دوب يادخ  باتک  نآرق و  نتسناد  شناد و  رگید  تمعن  تسا .  هتفرگ  هشیر  كاپ  رون  نآ  زا  شدوجو  هک  دوب  ربمایپ 

رد هراب  رگد  ار  يادـخ  و  درک ،  هراشا  نآب  هک  دوب  يرگید  تمعن  مالـسا ،  نیناوق  ماکحا و  تقیقح  هب  ندرب  یپ  نید و  رد  تهاـقف 
 : تفگ نینچ  تخادرپ و  نخس  هب  نارای  اب  هاگنآ  دراذگ ،  ساپس  لد  مشچ و  شوگ و  ياه  تمعن  ربارب 

 ، مسانـش یمن  دوخ  تیب  لها  زا  رترب  رت و  سانـش  ّقح  رتهب و  ار  یتیب  لها  و  مرادـن ،  غارـس  دوخ  نارای  زا  رتهب  رتافواب و  یناراـی  نم 
 . دیامرف اطع  وکین  یشاداپ  یگمه  هب  يادخ 

؟  يزور هچ  و  دوب !  دهاوخ  يزور  مدرم  نیا  اب  ار  ام  هک  تسا  نشور  رپ 

ص:56
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دیهاوخ یم  دیتسه ،  دازآ  یگمه  امـش  مرادـن .  امـش  ندرگ  رب  یّقح  متـشادرب و  امـش  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  نینوخ ،  هایـس و  يزور 
دید زا  ار  دوخ  هدرک و  هدافتـسا  یکیرات  نیا  زا  دیناوت  یم  هتفرگ ،  ارف  ار  ناهج  یکیرات  و  هدیـسر ،  ارف  بش  کنیا  دینامب  ای  دـیورب 

نابایب رد  و  دیربب ،  هتفرگ  ارم  تیب  لها  زا  نت  کی  تسد  امش  زا  مادک  ره  و  دیورب ،  دیهاوخ  یم  هک  وس  ره  هب  هتـشاد  ناهن  نمـشد 
يرگید دنتفای  تسد  نم  رب  رگا  سب ،  دنراد و  راک  نم  اب  مدرم  نیا  دنک .  یجرف  يادخ  هک  یتقو  ات  دـیوش ،  هدـنکارپ  اهرهـش  اه و 

 . تشاد دنهاوخن  يراک  وا  هب  هدرک  شومارف  ار 

 : داد خساپ  نینچ  تساخرب و  ياج  زا  درمناوج  رادملع  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  ساّبع  ترضح  دیسر  نایاپ  هب  هک  ترضح  مالک 

 . درواین ار  يزور  نینچ  يادخ  مینامب ! ؟  هدنز  وت  زا  سپ  هک  میورب  ایآ  میورب ؟  ارچ 

يور لیقع -  ناگداز  شناگداز -  ومع  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دنتفگ .  ار  وا  هتفگ  دـندش و  نخـس  مه  سابع  اب  زین  رگید  ناشیوخ 
 : تفگ هدرک و 

 . دینامن اجنیا  دیورب و  یگمه  هک  مهد  یم  نذا  تسا  یفاک  امش  يارب  ملسم  تداهش  تسا ،  سب  دیا ،  هداد  دیهش  اهامش 

 : دوب نیا  نایلیقع  خساپ 

وت اب  هدرک و  دربن  وت  هاگـشیپ  رد  درک ،  میهاوخ  ادـف  وت  هار  رد  ار  نامنادـناخ  لام و  ناـج و  هکلب  تفر ،  میهاوخن  دـنگوس  ادـخ  هب 
 . تسا هدینادرگ  تشز  ارت  زا  سپ  ندنام  يادخ  دش ،  میهاوخ  هتشک 

 . دیسر نارای  هب  خساپ  تبون  تشذگ و  مشاه  ینب  زا  نخس 

 : تفگ تساخرب و  ياج  زا  هجسوع  نب  ملسم  تسخن 
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ما هزین  اب  ات  مراد ،  یمنرب  تسد  وت  ناماد  زا  مسق  ادخ  هب  میشاب ! ؟  هتشادن  ادخ  هاگـشیپ  رد  يرذع  میرادرب و  تسد  وت  يرای  زا  ایآ 
رگا منیبـب .  دوخ  رد  دربـن  تردـق  مراد و  تسد  رد  ریـشمش  اـت  مشک  یمن  تسد  تناـماد  زا  منک .  خاروـس  ار  مدرم  نیا  ياـه  هنیس 

شترتع شربمایپ  زا  سپ  هک  دنادب  ادخ  ات  مراد  یمن  رب  تسد  وت  ناماد  زا  دیگنج .  مهاوخ  گنس  اب  مشاب  هتشادن  تسد  رد  یحالس 
موش یم  هدنازوس  موش و  یم  هتشک  هرابود  موش ،  یم  هدنز  سپس  موش  یم  هتشک  منادب  رگا  میا .  هتـشاذگن  روای  رای و  یب  اهنت و  ار 
یلاح رد  مهد ،  ناج  وت  هار  رد  ات  مراد  یمن  رب  تسد  وت  يرای  زا  دـننک ،  نینچ  نم  اب  راب  داتفه  دـنهد و  یم  داـب  رب  ار  مرتسکاـخ  و 

 . درادن نایاپ  هک  یتشهب  يادخ ،  تشهب  گرم ،  زا  سپ  تسین و  شیب  گرم  کی  زجب  هک 

 : تفگ تساخرب و  ياج  زا  ریهز  هاگنآ 

هدامآ منک  رود  تناناوج  وت و  زا  ار  گرم  مناوت  یم  هلیـسو  نیدب  دـننک و  یم  هدـنز  دنـشک و  یم  ارم  راب  رازه  هک  متـسناد  یم  رگا 
 . موش هتشک  راب  رازه  هک  متسه 

 : دنتفگ لوقلا  قفّتم  نارای  رگید 

هتـشک هک  یتقو  مینک  یم  عافد  رـس  تسد و  اب  وت  زا  داب ،  وت  يادف  یگمه  ام  ياه  ناج  دش ،  میهاوخن  ادـج  وت  زا  هک  مسق  ادـخ  هب 
 . تسا هدوب  هفیظو  ماجنا  طقف  میرادن  یتّنم  وت  رب  میا و  هدرکن  يراک  میدش 

 . هدش ریسا  يزرم  رد  ترسپ  دنداد :  ربخ  یمرضح  ریشب  نبا  هب 

 . منامب هدنز  نم  دشاب و  ریسا  مرسپ  هک  مهاوخ  یمن  زین  ار  دوخ  ناج  منک و  یم  شباسح  ادخ  ياپ  مناد و  یم  تفگ : 
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 . متشادرب وت  زا  ار  متعیب  نک .  ششوک  ترسپ  تاجن  يارب  ورب  دنک ،  تمحر  ار  وت  ادخ  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح 

 : تفگ ریشب  نبا 

 . موشب (1) ادج  وت  زا  رگا  دنروخب  هدنز  هدنز  و  دنردب ،  ارم  ناگدنرد 

ص:59

یلع لاق  هک :  تسا  نینچ  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  زا   ، 57/4 ریثا :  نبا  لماک  باتک  رد  هچنآ  (( - 1 - ) 1
ینثأ هباحصأل :  لوقی  یبأ  تعمسف  ضیرم .  كاذ  ذإ  انأو  مهل  لوقی  ام  عمس  هنم ال  توندف  مالسلا :  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب 
ًهَِدْئفَاَو ًاراْصبَاَو  ًاعامْـسا  اَنل  َْتلَعَجَو  ِهَُّوبُّنلِاب  انَْتمَرْکا  ْنا  �یلَع  َكُدَـمْحا  یِّنإ  َّمُهّللا  ِءاّرَّضلاَو ، ِءاّرَّسلا  یَلَع  ُهُدَـمْحَاَو  ِءانَّثلا  َنَسْحا  هّللا  یلع 

ٍْتَیب ِلْها  الَو  یبا�حْـصا  ْنِم  ًاْریَخ  الَو  �یفْوا  ًابا�حْـصا  ُمَلْعا  ّینإ ال  ُدَْعب  اّمأ  نیرِکاَّشلا ، َنِم  ََکل  انَلَعَجَف  نیّدلا  ِیف  ا�نَتْهَّقَفَو  َنآْرُقلا  اَنَتْمَّلَعَو 
اوُِقلَْطناف ًاعیمَج  ْمَُکل  ُْتنِذا  ْدَق  ّینِاَو  ًادَغ  ِءا�دـْعْألا  ِءالؤه  ْنِم  ا�نَمْوَی  ُّنُظا  ّینِاَو ال  الا  ًاریَخ  یّنَع  ُهّللا  ُمُکاَزَجَف  یْتَیب  ِلْها  ْنِم  ُلَصْوا  الَو  َُّربا 

ُهّللا ُمُکازَجَف  ِیْتَیب  ِلْها  ْنِم  ٍلُجَر  ِدََیب  ْمُْکنِم  ٍلُجَر  ُّلُک  ْذُخأَیلَو  ًالَمَج  ُهوُذِخَّتاَف  ْمُکَیِـشَغ  ْدَق  ُْلیَّللا  اَذـ�ه  ٌما�مِذ ، یّنِم  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ٍّلِح  ِیف 
نب یلع  يْریَغ .  ِبَلَط  ْنَع  وَُهل  ینُوباصا  َْولَو  ینَنُوُبلْطَی  َمْوَقلا  َّنِاَف  ُهّللا  َجّرَُفی  �یّتَح  ْمُِکِنئادَـمَو  ْمُکِداوَس  ِیف  ِدالِبلا  ِیف  اُوقَّرَفَت  َُّمث  ًاـعیِمَج 
دوخ باحصا  هب  ردپ  مدوب ،  رامیب  هک  یلاح  رد  مونـشب  ار  وا  راتفگ  ات  متفر  مردپ  تمدخ  زین  نم  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 

مرازگساپس ار  وت  ایادخ ! راب  .یشوخان  یشوخ و  رد  میوگ  یم  ساپس  ار  وا  اه و  شیاتس  نیرتهب  منک  یم  شیاتس  ار  يادخ  دومرف : 
ام هب  هاگآ  یلد  انیب و  یمـشچ  اونـش و  یـشوگ  يدومرف و  تمارک  ام  هب  ار  نید  هقف  نآرق و  ملع  یتشاد و  یمارگ  توبن  هب  ار  ام  هک 

رترادربنامرف و یتیب  لها  مرادن و  غارس  دوخ  باحصا  زا  رتافو  اب  رتهب و  ینارای  نم  .هدب  رارق  نارازگساپس  هرمز  زا  ار  ام  يدرک ، اطع 
اب ام  راک  ادرف  هک  مناد  یم  نم  دـهد ! ریخ  يازج  نم  يرای  رطاخب  ار  امـش  ادـخ  مسانـش ، یمن  متیب  لها  زا  رتدـنب  ياپ  محر  هلـص  هب 

هار و ندومیپ  يارب  بش  یهایس  زا  ات  مراد  یمرب  امش  زا  ار  دوخ  تعیب  مهد و  یم  هزاجا  امش  هب  نم  دیماجنا ، دهاوخ  گنج  هب  نانیا 
هدنکارپ اهرهـش  اهاتـسور و  رد  دیریگب و  ارم  تیب  لها  زا  نت  کی  تسد  امـش  زا  کی  ره  دینک و  هدافتـسا  رطخ  ّلحم  زا  ندش  رود 
.دنرادن يراک  امـش  اب  دنبای  تسد  نم  رب  نوچ  دـنهاوخ و  یم  ارم  مدرم ، نیا  .دراد  ررقم  امـش  يارب  ار  دوخ  جرف  دـنوادخ  ات  دـیوش 

و تسا .  هدـش  لقن  راصتخا  یمک  اب  باب 37   ، 392/44 راونألا :  راـحب  138/1 ؛  نیظعاوـلا :  هضور  91/2 ؛  داـشرا :  رد  تیاور  نیا 
نب دیـس  فوهل  دـیفم ،  خیـش  داشرا  قودـص ،  یلامأ  دـننام :  هربتعم  بتک  زا  سبتقم  ار  ناـیرج  نیا  لـماک  یـسلجم  همـالع  موحرم 

فشکو يدوعـسم  بهذلا  جورم  بوشآ ،  رهـش  نبا  بقانم  یناهفـصا ،  جرفلا  یبأ  نیبلاطلا  لتاقم  امن ،  نبا  نازحالا  ریثم  سوواط ، 
 . تسا هدومرف  لقن  باب 37   ، 392/44 راونألا :  راحب  رد  همغلا 
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 : تفگ هداد  رارق  بطاخم  ار  نارای  یگمه  نیسح  هاگنآ 

ار يادخ  دمح  دنتفگ :  نارای  دنام .  دهاوخن  هدنز  امش  زا  نت  کی  دش و  دیهاوخ  هتـشک  یگمه  امـش  دش و  مهاوخ  هتـشک  ادرف  نم 
رادم غیرد  ادخ !  لوسر  دـنزرف  يا  میوش ،  لئان  وت  اب  تداهـش  فرـش  هب  و  هدرک ،  يرای  ار  تترـضح  هک  داهن  ام  رب  یتّنم  نینچ  هک 

 . میرب رسب  وت  هجرد  رد  میشاب و  وت  اب  تشهب  رد  هک 

 . دنک اطع  گرزب  یشاداپ  امش  همه  هب  ادخ  تفگ :  مالسلا  هیلع  نیسح 

؟  دش مهاوخ  هتشک  ادرف  مه  نم  ایآ  دیسرپ :  ومع  زا  نیسح  هداز  ردارب  سرون ،  ناوج  مساق 

؟  تسا هنوگچ  وت  دزن  ندش  هتشک  مرسپ  دیسرپ :  نیسح 

 . رت نیریش  لسع  زا  داد :  خساپ 

 . دش دهاوخ  هتشک  زین  هّللادبع  نم  راوخریش  كدوک  دش ،  یهاوخ  هتشک  مه  وت  يرآ ،  تفگ :  مالسلا  هیلع  نیسح 

اه نآ  زا  دـننک و  یم  هلمح  زین  ناکدوک  ناـنز و  هب  مدرم  نیا  رگم  دـش ! ؟  دـهاوخ  هتـشک  مه  راوخریـش  راوخریـش !  تفگ :  مساـق 
! ؟  دنتسین (1) رادرب  تسد 

ص:60

همادا  230 مومهملا :  سفن  باتک  رد  هللا  همحر  یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم  ربیخ  ثدـحم   ، 32  / 2 ءاجیهلا :  ناـسرف  (( - 1 - ) 1
مناهد هک  یماگنه  دش  دهاوخ  هتـشک  هّللادبع  داب !  وت  يادف  هب  تیومع  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیامرف :  یم  لقن  نینچ  ار  نایرج 

زا ات  منک  یم  بلط  ار  هّللادـبع  مدـنزرف  مباین ،  يزیچ  منک و  بلط  ریـش  ای  بآ  هدـمآ  اـه  همیخ  هب  دوش و  کـشخ  شطع  تّدـش  زا 
نایرگـشل زا  يا  هشیپ  تواقـش  مراذـگب ، وا  ناـهد  رب  ار  مناـبل  هک  نآ  زا  لـبق  دـنروآ  نم  دزن  ار  وا  نوچ  مشوـنب ، شناـهد  تبوـطر 

منک و دنلب  نامسآ  هب  تسد  هک  تسا  هاگنآ  دوش ، يراج  مناتسد  رب  وا  نوخ  دنک و  هراپ  ریت  اب  ار  مراوخریـش  دنزرف  يولگ  نمـشد ،
تـشپ قدـنخ  زا  شتآ  دـناوخ و  دوخ  يوس  هب  ارم  نمـشد  ياه  هزین  لاح  نیا  رد  مدـنب ، لد  وا  باوث  هب  میامن و  ربص  بلط  ادـخ  زا 

یلع .دوش  عقاو  دهاوخ ، ادخ  هچنآ  تسایند و  هظحل  نیرت  خلت  هظحل ، نآ  درک و  مهاوخ  هلمح  اه  نآ  رب  نم  دـشک و  هنابز  اه  همیخ 
اه همیخ  زا  يراز  نویش و  گناب  میتسیرگ و  زین  ام  تسیرگ و  راز  راز  نانخس  نیا  ندینـش  اب  مساق  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب 

.دش دنلب 
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ّقح زا  ندش  ادج  هب  رضاح  یطیارش  چیه  تحت  هک  نانآ  حور  يافص  تمالس و  مالسلا و  هیلع  نیسح  ترـضح  نارای  بدا  دوب  نیا 
یم مدرک  لـالح  امـش  رب  ار  مّقح  متـشادرب و  امـش  زا  ار  متعیب  نم  دوـمرف :  ناـنآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هـچرگ  دـندوبن . 

دندنام و مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  رانک  رد  هناقـشاع  تمارکاب ،  ناینامـسآ  نآ  تّزعاب و  موق  نآ  یلو  دیدازآ .  دیورب  دیهاوخ 
 . دندمآ لئان  وا  باکر  رد  تداهش  فرش  هب  هناقشاع 

هب روما ،  همه  رد  هصالخ  و  تقو ،  رمع و  اب  دروخرب  نییآ و  نید و  اب  دروخرب  ترـشاعم و  و  قالخا ،  لاعفا و  تـالاح و  رد  مییاـیب 
ات مینک ،  تیاعر  ار  بدا  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  باحـصا  نوچ  مه  موصعم  ناماما  ربمایپ و  نآرق و  ّقح و  هب  تبـسن  صوصخ 

 . دشاب هتشادن  دوجو  يا  هلاقا  دبا  ات  نآ  رد  هک  يا  هلماعم  مینک ؛  دوخ  بیصن  هلماعم  نیا  رد  ار  ترخآ  ایند و  تداعس  رهوگ 

رش ریخ و 

 : دنتفرگ رارق  رگید  کی  لباقم  ّتیعمج  ود  البرک  یهلا  نیمزرس  رد 

ص:61
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کی رد  تعاط و  تداـبع و  تقادـص ،  یتسرد و  تلیـضف ،  ناـمیا و  تمارک ،  فرـش و  تقیقح ،  ّقح و  هدـنیامن  تیعمج  کـی  * 
 . دندوب نآ  قلطم  يانعم  هب  ریخ  هدنیامن  هملک 

 . دندوب هّللا  لآ  فراعم  هّللا و  باتک  ینیع  قادصم  اقل و  برق و  افو ،  افص و  اوقت ،  سدق و  همّسجم  دوجو  مامت  اب  نانآ 

 : دومرف وا  ّقح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یسراف  ناملس  هب  فورعم  يدّمحم  ناملس 

 . یسراف (1) ناملس  يرافغ و  رذوبا  دوسا ،  نب  دادقم  بلاطیبا ،  نب  ّیلع  هدومرف :  رما  رفن  راهچ  رب  نتشاد  تبحم  هب  ارم  ادخ 

 : دومرف وا  ّقح  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یسراف  ناملس 

تـسا رفاک  دزیخرب  وا  راکنا  هب  سکره  و  نمؤم ،  هدرک  ادیپ  تفرعم  وا  هب  هک  یـسک  تسا ،  نیمز  رد  ّقح  باب  ناملـس ،  رذوبا !  يا 
 ! (2)

 : هتفگ وا  ّقح  رد  ناذاش ،  نب  لضف  ریظن ،  مک  فلؤم  هعیش و  گرزب  ملکتم  هک  یتیصخش 

ص:62

بلاط یبأ  نب  یلع  لاق :  هّللا ؟  لوسر  ای  مه  نمو  اولاق :  هعبرأ  بحب  ینرمأ  هّللا  نإ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  (( - 1 - ) 1
نب دادقملاو  بلاط  یبأ  نب  یلع  لاق :  هّللا ؟  لوسر  ای  مه  نمو  اولاق :  هعبرأ ،  بحب  ینرمأ  هّللا  نإ  لاق :  مث  تکس .  مث  مالـسلا  هیلع 

 ، باب 10  ، 353/22 راونألا :  راـحب  9 ؛  صاصتخا :  ثیدح 21 ؛   ، 10 یّشک :  لاجر  یـسرافلا .  ناملـسو  يرافغلا  رذوبأو  دوسألا 
 . ثیدح 82

ملعی امب  کثدح  ول  ناملـس  نإ  رذابأ !  ای  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاقف  ....لاق  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  رباج  نع  (( - 2 - ) 2
 : یّشک لاجر  ارفاک .  ناک  هرکنأ  نمو  انمؤم  ناک  هفرع  نم  ضرألا  یف  هّللا  باب  ناملـس  نإ  رذابأ !  ای  ناملـس .  لتاق  هّللا  محر  تلقل 

 . ثیدح 12 باب 11 ،   ، 373/22 راونألا :  راحب  ثیدح 33 ؛   ، 14
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 . یسرافلا (1) نا�ْملَس  ْنِم  ُهَْقفا  َنا�ک  ّنلا 
�
ِسا ِهَّفا�ک  ْنِم  ٌلُجَر  ِم�الْسِْالا  ِیف  َأَشَن  ا�م 

 . دماین دوجوب  یسراف  ناملس  مهف  ییاناد و  هب  يدرم  مدرم  مامت  نایم  رد  مالسا  رد 

 : دندومرف وا  ّقح  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّقح  لوسر  هک  یناملس 

 . ْتیَْبلا (2) ِلْهَأ  ّنِم 
�
ا ُنا�ْملَس  َّنا 

 . تسا تیب  لها  ام  زا  ناملس  ًانیقی 

 : دومرف وا  ّقح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یناملس 

 . َمَظْعَْالا (3) ُمْسِْالا  َِملَع  ُناْملَس 

 . دوب هتفای  ار  مظعا  مسا  ناملس 

البرک هب  قارع  نیمز  رد  نئادـم ،  هب  رفـس  قیرط  رد  هک  ینامز  ناـمیا ،  ّتینارون و  تریـصب و  شناد و  تمظع و  نیا  اـب  ناملـس  نیا 
ناراوس هاگباوخ  نیا  و  تساه ،  نآ  هینب  نداهن  نیمز  ياج  نیا  تسا .  نم  ناردارب  هاگلتق  نیا   : تفگ دومرف و  نیمز  هب  هراشا  دیـسر 

 » ناربمایپ نیرتهب  رـسپ  اجنیا  رد  تسا  نانآ  نوخ  شزیر  ّلحم  نیا  دیناباوخ .  دـنهاوخ  دـبا  يارب  نآ  رد  ار  دوخ  نارتش  تسا .  نانآ 
 . دسر (4) یم  لتق  هب  اه  ناسنا  زا  ناگدنامزاب  نیرتهب  هقطنم  نیا  رد  و  دوش ،  یم  هتشک  تسا »  نابوخ  نیرتهب  زا  دوخ  هک 

ص:63

 . 16 یّشک :  لاجر  (( - 1 - ) 1
 . ثیدح 25 باب 11 ،   ، 385/22 راونألا :  راحب  ثیدح 42 ؛   ، 18 یّشک :  لاجر  (( - 2 - ) 2

 . ثیدح 59 باب 10 ،   ، 346/22 راونألا :  راحب  11 ؛  صاصتخا :  ثیدح 29 ؛   ، 13 یّشک :  لاجر  (( - 3 - ) 3
لاقف ءالبرک  یلإ  یهتنا  یتح  راسف  هاقلت  نمیف  هانیقلت  امداق  یسرافلا  ناملس  اناتأ  امل  لاق :  يرازفلا  هبجن  نب  بیـسملا  نع  (( - 4 - ) 4

ریخ اهب  لتقی  مهئامد  قارهم  اذهو  مهباکر  خانم  اذهو  مهلاحر  عضوم  اذه  یناوخإ  عراصم  هذه  لاقف  ءالبرک  اولاق  هذه  نومـست  ام  : 
 . ثیدح 28 باب 11 ،   ، 386/22 راونألا :  راحب  ثیدح 46 ؛   ، 19 یّشک :  لاجر  ......نیرخآلا  ریخ  اهب  لتقیو  نیلوألا 

رون ناوراک  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 71 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/747/AKS BARNAMEH/#content_note_63_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/747/AKS BARNAMEH/#content_note_63_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/747/AKS BARNAMEH/#content_note_63_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/747/AKS BARNAMEH/#content_note_63_4
http://www.ghaemiyeh.com


زواجت و ّتینم ،  لخب و  صرح ،  ربک و  قافن ،  كرـش و  تئاند ،  یتسپ و  ررـض ،  نارـسخ و  رـش ،  رفک و  هدنیامن  رگید  ّتیعمج  * 
 . دندوب دادیب  داسف و  متس و  ملظ و  تراغ ، 

یلو دندوب ،  هدرک  هدهاشم  ار  ترـضح  نآ  تازجعم  و  دندوب ،  هدـید  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نانآ  زا  یهورگ 
تراسا هب  ار  تفع  تمـصع و  نانیـشن  هدرپ  و  دـندیرب ،  رـس  ار  شنادـنزرف  دـنتخات ،  وا  مرح  رب  و  دنتـساخرب ،  تّوبن  راکنا  هب  ًالمع 

 . دنتفرگ

 ، دندوب هدرک  كرد  ار  مالسلا  امهیلع  یبتجم  ترضح  نانمؤم و  ریما  ناقداص  هوسا  نافراع ،  ماما  ناقشاع ،  يالوم  ماّیا  رگید  هورگ 
روجهم يریخ  ره  زا  و  دنتشادن ،  راک  رس و  تملظ  اب  زج  رون  عبنم  ندوب  اب  هک  دنداد  ناشن  ناشقالخا  لاعفا و  رادرک و  راک و  اب  یلو 

 . دندوب بوجحم  و 

زاب نومیم  زاب ،  گس  راوخبارش ،  دیزی  تمایق ،  هب  هّجوت  تماما و  تّوبن و  دیحوت و  ياج  هب  دنتـساخرب و  یحو  راکنا  هب  ًالمع  نانآ 
نیرتدـیلپ راگزور و  مدرم  نیرتدـب  قادـصم  و  دـنوش ،  ّرـش  عبنم  دوجو  مامت  اب  ات  دـندرک  باختنا  ار  ردام  یب  دایز  نبا  و  قفاـنم ،  و 

 . دندرگ یتسه  ناهج  تادوجوم 

ار ّرش  دیاب  مییوگب  نخس  ّرش  زا  میهاوخب  تیعقوم  ره  رد  اجک و  ره  رد  هک  يروط  هب  دندش ،  ّرش  هدنیامن  دوجو  مامت  اب  نانآ  يرآ ، 
 . مینک همجرت  نانآ  دوجوب 

بوکرس ار  نادجو  دنک و  لیطعت  ار  لقع  لّصحت  دریگ ،  راکب  تلالض  ریـسم  رد  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  هک  يا  هدنز  دوجوم  يرآ ، 
 . تسا دوجوم  نیرتدب  دورب ،  تقیقح  ّقح و  گنج  هب  دنک و  تکرح  تاّیعقاو  فالخ  دیامن ، 
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.(1) َنُولِقْعَیَال »  َنیِذَّلا  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهّللا  َدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  » 

 ! دنشیدنا یمن  ار ]  قح  مالک  هک [  دنتسه  قح ]  نتفگ  زا  ِنالال [  و  قح ]  ندینش  زا   ] ِنارک ادخ ،  دزن  ناگدنبنُج  نیرتدب  ًاعطق 

.(2) َنُونِمُْؤیَال »  ْمُهَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  » 

 . دنروآ یمن  نامیا  ناشدانع ]  يزابجل و  ببس  هب  دنرفاک و [  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  دزن  ناگدنبنج  نیرتدب  ًانیقی 

ناطیـش و سوه و  اوه و  ریـسم  رد  ینعی :  ادـخ ،  ریغ  هار  رد  دنتـشاد  رایتخا  رد  هک  ار  یتاناکما  مامت  ربخ ،  یب  ادـخ  زا  تیعمج  نیا 
رذب راز  هروش  ریوک و  رد  هک  دـندز  یمهفن  هب  ار  دوخ  دـندیمهف و  ای  دـندیمهفن ،  و  دـنداد ،  رارق  یلهاج  كرـش و  ماظن  توغاط و 

هب یلوصحم  چیه  و  دناسوپ ،  یم  دناشوپ و  یم  درب و  یم  ورف  دوخ  کیرات  لد  رد  ار  رذب  هک  يراز  هروش  ریوک و  دـندرک ،  یناشفا 
 ! دهد یمن  رذب  بحاص  تسد 

البرک هثداح  ربارب  رد  ام  میظع  تیلوؤسم 

 . دنتربع سرد و  ام  يارب  ّرش  مامت  هدنیامن  يرگید  و  ریخ ،  مامت  هدنیامن  یکی  دندمآ ،  درگ  البرک  نیمزرس  رد  هک  یتیعمج  ود 

و میریگب ،  قالخا  تلیضف و  یتسرد و  نامیا و  سرد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  نارای  زا  هک  تسا  بجاو  مزال و  هفیظو و  ام  رب 
 . مینک ظفح  دندوب  هدولآ  نآ  هب  دیزی  نارای  هچنآ  زا  ار  دوخ 

ص:65
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شوگ ردنا  دریگ  هک  دیاب  درم  هک :  تفرگ  سرد  ناوت  یم  مه  بدا  یب  زا  يرآ ، 

 : دنتفگ نابدا .  یب  زا  تفگ :  یتخومآ ؟  هک  زا  بدا  دنتفگ  نامقل  هب  هک  تسا  فورعم 

یمن مهارف  تمحز  جـنر و  زج  مدرم  يارب  همه  نیا  و  دوب ،  تلالـض  یتسرداـن و  ّرـش و  همه  مدـید  نآ  رد  هچنآ  تفگ :  هنوـگچ ؟ 
 . مهدن هار  یگدنز  نادیم  هب  مریذپن و  دوخ  تایح  هاگ  هصرع  رد  تسا  نانآ  رد  هچنآ  مدرک  یعس  دروآ ، 

رارق ّقح  رادم  رد  ار  دوخ  تاّیعقاو ،  نآ  نیرمت  رارکت و  مالسلا و  هیلع  نیسح  ترـضح  نارای  لیاضف  يریگراکب  اب  تسا  مزال  ام  رب 
 . مینک هتسارآ  يدیلپ  زا  زیهرپ  اوقت و  حور  هب  ار  دوخ  هدوب  يدیزی  هورگ  رد  هچنآ  ِكرت  ِنداد  موادت  اب  و  میهد ، 

رد یلو  دـش ،  میهاوخن  نیـسح  نارای  ضرع  مه  دـننامه و  هچرگ  یـسفن  لیاذر  زا  ندـش  رود  و  تاّیعقاو ،  هب  ندـش  کیدزن  رد  ام 
زا رتالاب  رتهب و  ایند  نیا  رد  يراک  هچ  و  دـش ؛  میهاوخ  بوسحم  رون  ناوراـک  ءزج  کـش  نودـب  تفرگ و  میهاوخ  رارق  ناـنآ  لوط 

 . میناسرب ناوراک  نیا  هب  ار  دوخ  لمع  قالخا و  نامیا و  رد  هک  نیا 

مالسلا هیلع  نیسح  نارای  تماقتسا 

حور تشاد ،  هولج  یلعا  ّدـح  رد  تیـصوصخ  نیا  دوب و  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  نارای  رد  هک  یتایـصوصخ  هلمج  زا 
 . دوب مدق  تابث  يرادیاپ و  تماقتسا و 

ریغ یعقاو و  رابخا  و  دوخ ،  لمع  لوق و  اـب  دـیابن  یماـظن  هدـنامرف  یطیارـش  چـیه  رد  دـیوگ :  یم  یمزر  یماـظن و  نیناوق  دـعاوق و 
 . دنک نمشد  زا  سرت  هب  هدولآ  ار  نانآ  بلق  دنک و  یلاخ  ار  دوخ  نازابرس  لد  یعقاو ، 

زا رت  فیعض  ار  دوخ  تاکرادت  و  دید ،  نمشد  زا  رتمک  ار  دوخ  رگشل  ددع  رگا  هدنامرف 
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رایتخا رد  ار  تایعقاو  نیا  دـیابن  دـش ،  دـهاوخ  هجاوم  تسکـش  اب  يریگرد  گنج و  تقو  هب  داد  لامتحا  و  درک ،  هدـهاشم  نمـشد 
 . دهد رارق  شا  یهدنامرف  تحت  يورین 

تسام نآ  زا  يزوریپ  حتف و  هک  دنک  دومناو  هنوگنآ  و  دوش ،  تیوقت  نانآ  هیحور  هک  دیوگب  نخس  نانچ  نآ  نازابرس  يارب  دیاب  وا 
 . تسا نمشد  يارب  حاضتفا  تسکش و  و  ، 

دوخ و نارای  ددـع  یمک  هب  هّجوت  اب  تفرگن و  راکب  ار  یماظن  هدـعاق  نیا  اروشاع  بش  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  یلو 
 : دومرف دوخ  نارای  هب  نمشد  ناوارف  تاناکما  دوخ و  كدنا  تاناکما  تاکرادت و  نمشد و  ترثک 

 . ءالؤه (1) نم  انل  ٍموی  َرخآ  ّنأ  نظأل  ّینإو 

رگید کی  هب  دـندش و  داـش  شیوخ  ندـش  هتـشک  ربخ  زا  ناـنآ  همه  هکلب  دـشن ،  مکاـح  شیاـفواب  ناراـی  بولق  رب  سرت  هک  نیا  هن 
 ، ناجیه روش و  اب  نانآ  همه  و  دـنداد ،  ناـشن  رگید  کـی  هب  ربخ  نیا  زا  ار  دوخ  رورـس  طاـشن و  اـه  همیخ  تشپ  دـنتفگ و  کـیربت 

 . دندناسر تابثا  هب  ًالمع  ار  انعم  نیمه  اروشاع  زور  و  مالعا ،  ترضح ،  هب  تبسن  ار  دوخ  یمدق  تباث  تماقتسا و 

 : دندرک مالعا  اسر  يادص  اب  اروشاع  بش  نانآ  دننامب ،  هدنز  ماما  زا  دعب  هظحل  کی  دندشن  رضاح  نانآ  يرآ ، 

 . ٌكَدَْعب (2) َشیِْعلا  ُهّللا  َحَبَقَف  َكَدِروَم ،  َدَِرن  �یّتَح  َکَعَم  ُِلتا�ُقنَو  ا�ِنلْهَاَو  ا�ِنلا�ْومَاَو  ا�نِسُْفنَِاب  َک�یدْفَن 

وت رانک  رد  مینک ،  یم  وت  يادف  ار  دوخ  هچب  نز و  لام و  ناج و  اب  ام 

ص:67
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زگره ار  وت  نودب  تایح  و  دنادرگ ،  تشز  ار  وت  نودب  یگدـنز  دـنوادخ  میگنج ،  یم  نمـشد  اب  وت  ماقم  هب  ندیـسر  ات  وت  هارمه  و 
 . دهاوخن ام  يارب 

! ؟  دندرک يرادیاپ  تماقتسا و  يرادافو و  مالعا  هنوگ  نیا  یطیارش  هچ  رد  ناراوگرزب  نآ 

 ، تسا زور  نآ  طیارـش  نودام  دتفیب  قافتا  هچنآ  داتفا ،  دهاوخن  قافتا  یموق  يارب  رگید  راب  کی  يارب  ینامز  چـیه  رد  طیارـش  نیا 
بوکرـس یناسنا و  تمارک  نید و  ظفح  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  نارای  طیارـش  نودام  یطیارـش  رد  ناملـسم  مدرم  رگا 

 . دنموکحم کش  نودب  تمایق  هاگداد  رد  دنهدن  ناشن  يرادیاپ  دنزرون و  تماقتسا  نمشد  ندرک 

تسا مارح  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  زا  دعب  ندز  مهب  مشچ  کی  هزادنا  هب  یگدنز  هک  دندوب ،  رواب  هدیقع و  نیا  رب  نانآ 
 . (1)

نودـب تایح  نیا  ياضف  رد  و  هدـش ،  مارح  تایح  هب  هدولآ  دوش ،  ادـج  وا  زا  و  دراذـگب ،  اـهنت  ار  دوخ  ماـما  مومأـم ،  رگا  نیارباـنب 
 . تسا رمث  یب  ریخ ،  راک  لطاب و  تادابع  کش 

ار تیعقاو  نیا  دیاب  ام  دندوب .  دقتعم  نآ  هب  دوجو  مامت  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  ریمض  نشور  باحصا  هک  تسا  یتقیقح  نیا 
هک مینارذگن ،  موصعم  ماما  تماما  نودب  ار  یگدنز  ندز  مهب  مشچ  کی  هک  انعم  نیا  هب  میریگب ،  سرد  ناراوگرزب  نآ  زا 

ص:68

دیدحلا لابج  اوقلو  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  اورـصن  نیذـلا  لاجرلا  نیعبـسلا  نم  بیبح  ناکو  ...لاق  ریبزلا ، نب  لیـضف  نع  (( - 1 - ) 1
هّللا لوسر  دـنع  انل  رذـع  نولوقیو ال  نوبأیف  لاومألاو  نامألا  مهیلع  ضرعی  مهو  مههوجوب  فویـسلاو  مهرودـصب  حامرلا  اولبقتـساو 

 . ثیدح 133  ، 78 یّشک :  لاجر  ...هلوح  اولتق  یتح  فرطت  نیع  انمو  نیسحلا  لتق  نإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رون ناوراک  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 76 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/747/AKS BARNAMEH/#content_note_68_1
http://www.ghaemiyeh.com


هجیتن یب  یگدنز ،  نآ  هاگ  هصرع  رد  يریخ  ره  و  لطاب ،  تایح ،  نآ  ياضف  رد  تدابع  و  مارح ،  موصعم  ماما  تماما  نودب  تایح 
 . تسا یهلا  رجا  نودب  و 

 : دومرف سینخ  نب  یّلعم  هب  قودص  خیش  لقن  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ًالِها�ج ًامَرِه  ِه�یقا�َرت  �یقَْتَلتَو  ِْهیَْنیَع  �یلَع  َها�بِجا�ح  َطُقْـسَی  �یّتَح  َْلیَّللا  ُموُقَیَو  َر�اهَّنلا  ُموُصَی  ِما�قَْملاَو  ِنْکُّرلا  َْنَیب  ٍما�ع  َهَِأم  َهّللا  َدَبَع  ًادـْبَع  َّنا  َْول 
 . ٌبا�َوث (1) َُهل  ْنُکَی  َْمل  ا�نِّقَِحل 

زا هک  يّدـح  رد  اه ،  بش  ِزاین  زار و  اهزور و  ِنتفرگ  هزور  هب  دـنک  تدابع  ار  ادـخ  ماـقم  نکر و  ناـیم  لاـس  دـصکی  يا  هدـنب  رگا 
لهاج ام  ّقح  تخانـش  رد  اـّما  دور  ورف  شا  هنیـس  رد  شندرگ  ياـه  ناوختـسا  و  دریگ ،  رارق  ناگدـید  يور  شناوربا  يریپ  تدـش 

 . دوب دهاوخن  یباوث  وا  يارب  زگره  دسانشن  ار  ام  تماما  دشاب و 

نتشاذگ تسد  نودب  رگا  هار  نیا  کلاس  كانرطخ ،  رایسب  تسا  یهار  ایرد  نیا  زا  روبع  هار  نافوط ،  رپ  قیمع و  تسا  ییایرد  ایند 
 . تسا یعطق  یمتح و  نافوط  جاوما  نایم  رد  شندش  قرغ  دنک  یط  ار  هار  نیا  ربمایپ  ادخ و  بناج  زا  هدش  نییعت  ماما  تسد  رد 

ترـضح تماما  وترپ  رد  دـلاب ،  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نانآ ،  يالاو  ماقم  هب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  نارای 
 . دندرک یط  لابند  مدق  هب  مدق  ار  ریسم  نیا  و  دندرک .  تکرح  شتالکشم  همه  لمحت  اب  رطخرپ  هار  نیا  رد  مالسلا ،  هیلع  نیسح 

يا هک :  خیرات ،  رتسب  رد  دوخ  ناشیک  مه  هب  نانآ  هدنز  مایپ  نیرت  مهم  تسا  نیا  و 
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 . دیسرب میعن  تاّنج  ّقح و  ياضر  هب  هار  نیا  نایاپ  رد  ات  دینک  یط  تماما  غارچ  نتشاد  تسد  رد  اب  ار  تایح  هار  ام !  ناشیک  مه 

 . ِها�جَّنلا (1) ُهَن�یفَسَو  �يدُْهلا  ُحا�بْصِم  َْنیَسُْحلا  َّنا 

تماما اب  وسمه  ماگمه و  ار  تّوق  تردق و  وربآ و  ملع و  دنزرف ،  لها و  یلام ،  ندب و  يورین  نیـسح  نارای  نوچ  مه  مییایب  يرآ ، 
هک میزیهرپب  درادـن  ماما  تماما  اب  ییوسمه  هک  يراـک  ره  ماـجنا  زا  و  ددرگ ؛  اـم  بیـصن  يدـبا  لـخد  اـت  مینک  جرخ  موصعم  ماـما 

 . تسا مارح  ماما  تماما  نودب  دشاب  ندز  مهب  مشچ  کی  هچرگ  یگدنز  تایح و 

ماما هب  هدازآ  ِدیزی  نب  ّرح  دننام  نونکا  مه  میدرک ،  یم  یگدنز  ماما  تماما  زا  يادـج  و  میدوب ،  هانگ  لها  رمع  زا  هتـشذگ  رد  رگا 
هبوت يا  هدـننک  هبوت  ره  هک  میـشاب ،  رادافو  گرم  ماک  هب  نداتفا  ات  دوخ  نامیپ  رب  و  میدـنبب ،  هبوت  نامیپ  شترـضح  اب  و  میدرگرب ، 

 . تسا ّقح  ترضح  هاگرد  لوبقم  دیدرت  نودب  دشاب  ّرح  دننام  شا 

یحایر دیزی  نب  رح 

 ، تفریذپ ار  مالسلا  مهیلع  شّدج  ردپ و  نیـسح و  ترـضح  تماما  و  دز ،  اپ  تشپ  نایدیزی  دیزی و  يربهر  هب  ینعی  درک ،  هبوت  ّرح 
زا نتشادرب  تسد  تشاد  نیقی  هک  نیا  اب 
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یم مامت  شندش  هتشک  تمیق  هب  دوب ،  وا  تایح  رد  عماج  لماک و  یبالقنا  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هب  ندروآ  يور  دیزی و 
 . دوش

ءزج و  تفرگ ،  ناـج  هنیـس  هب  ار  یهللا  ءاـبحا  یهللا و  ءایفـصا  یهللا و  ءاـیلوا  لادـم  تفرگ و  رارق  رون  ناوراـک  رد  درک و  هبوـت  وا 
 . دش مالسلا  مهیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  یبتجم و  ماما  ارهز و  همطاف  نینمؤملاریما و  هّللا و  لوسر  راصنا  نید و  راصنا 

رادناج ناج و  یب  تب  لایما و  تاوهش و  سوه و  اوه و  يربهر  زا  ّرح  دننامه  میدوب  هدولآ  رمع  هتـشذگ  رد  رگا  تسا  بجاو  ام  رب 
 . میسرب ترخآ  باذع  ایند و  يزخ  زا  يدازآ  ترخآ و  ایند و  تداعس  هب  ات  میهن  ندرگ  موصعم  ماما  يربهر  هب  و  میرادرب ،  تسد 

بدا هلحرم  ود  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  اب  دروخرب  رد  یلو  هیما ،  ینب  ریجا  دوب و  دیزی  رگـشل  ناهدنامرف  زا  هک  نیا  اب  ّرح 
 . دش دبا  ات  هدنیآ  ینشور  هتشذگ و  ناربج  هبانا و  هبوت و  زاس  هنیمز  وا  يارب  تسا ،  یهلا  هقراب  هک  بدا  نیمه  و  داد ،  ناشن 

 . وگب ناذا  دومرف :  قورسم -  نب  جاّجح  دوخ -  نّذؤم  هب  رهظ  تقو  هب  ماما  لّوا ، 

 . مناوخ یم  وت  اب  ار  زامن  هکلب  هن ،  تفگ :  ّرح  دناوخ ؟  یهاوخ  دوخ  نارای  هارمه  هب  ار  تزامن  ایآ  دومرف :  ّرح  هب  ماما 

 . دیامن يربهر  عضاوت  هنوگ  نیا  هب  ار  رفن  رازه  دوخ و  دیاب  هزرابم ،  تاّیثیح  تاظحالم و  هنوگ  رازه  اب  لاح  ره  هب 

و داد ،  دـهاوخ  وا  هب  هزات  هب  هزات  ياه  ییاناوت  سفن ،  رب  یگریچ  دـش ،  دـهاوخ  زین  قیفوت  أشنم  قیفوت و  زا  تسا  يا  هقراب  بدا  نیا 
دنیب یم  دوخ  قوف  ام  رب  ار  دوخ  هّوق  ربارب  رازه  یـس  تسا و  بالقنا  نارحب  رد  هک  یماگنه  هک  دراد  یم  دنمورین  ار  وا  يا  هزادنا  هب 

 . ددرگ اه  نآ  راشف  لقث و  و  جراخ ،  ياوق  رب  هریچ  زوریپ و  هدارا ،  ییاناوت  هب  و  دزابن ،  ار  دوخ  ّتیثیح  دشاب  اناوت  ، 

مهارف ییاناوت ، -  زا  رگید  بدا و  تردق  زا  یکی  هوق -  هزوح  ود  ّرح  دوجو  رد  ییوگ 
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عامتجا زا  و  دنک ،  یم  ناهج  نآ  راگدنوادخ  عمتجم و  ار  دوخ  بحاص  ییاهنت  هب  کی  ره  و  دوخ ،  ناهج  عماج  کی  ره  هک  تسا 
 . دیآ یم  رظن  هب  دنمروز  راّهق و  یطیحم  عومجم ، 

 : دومرف درک و  مدرم  بناج  هب  ور  رصع  زامن  زا  سپ  مالسلا ،  هیلع  ماما  مّود ، 

تیب لها  هک  ام  دوب .  دهاوخ  دونشخ  رتهب  امش  زا  ادخ  دیسانشب  ّقح  دنوادخ  يارب  ار  ّقح  دیـشاب و  سرت  ادخ  رگا  امـش  مدرم !  يا  » 
دنرادن ّقح  ار  هچنآ  دننک  یم  اعّدا  هک  رگید ،  مدرم  ات  میشاب  یم  یلوا  رما  نیا  تیالو  هب  میتسه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

ّقح تلاهج  هب  ام و  زا  یلیم  یب  تهارک و  هب  زج  دیتسین  رضاح  رگا  اما  دننک ،  یم  راتفر  يّدعت  ملظ و  هب  هانگ و  هب  امش  نایم  رد  و  ، 
فرصنم کنیا  دمآ ،  نم  يارب  امش  تالسارم  اه و  همان  دندناسر و  نم  هب  امـش  ناگداتـسرف  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  نونکا  ناتیأر  ام و 

 « . مدرگ یمرب  امش  شیپ  زا  موش و  یم 

 : تفگ دش و  رکنم  ار  اه  همان  تالسارم و  هلئسم  ّرح 

؟  تسیچ ینک  یم  رکذ  هک  تالسارم  نیا  میناد  یمن  ام  مسق  ادخ  هب 

 : دومرف نیسح 

 « . رآ نوریب  تسا  نآ  نایم  ناشتالسارم  اه و  همان  هک  ار  نیجروخ  نآ  ناعمس !  نب  هبقع  يا  » 

.تخیر ناشلباقم  رد  ار  همه  دوب ، اه  همان  زا  ّولمم  دروآ ، نوریب  ار  نیجروخ  تفر و  وا 

 : درک ضرع  ّرح 

هب ار  وت  ات  مینکن  تقرافم  وت  زا  میدرک  تاقالم  ار  وت  هک  نیمه  هک  میراد  رما  ام  دـنا ،  هتـشون  وت  هب  هلـسارم  هک  میتسین  اه  نآ  زا  اـم 
رب هدرب  هفوک 
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 . مینک دراو  هّللا  دیبع 

 : دومرف ماما 

 « . تسا رت  کیدزن  وزرآ  نیا  زا  وت  هب  گرم  » 

 : دومرف دـنوش .  راوس  زین  اهنز  ات  دـندنام  رظتنم  دـندش و  راوس  اه  نآ  دـیوش .  راوس  درک  رما  و  دومرف :  شنارای  هب  ور  نآ  زا  دـعب  و 
 . دش هنیدم  ای  هّکم  يوس  هب  نانآ  نتشگزاب  زا  عنام  دمآ و  ولج  ّرح  هاپس  دندرگرب .  هک  دنتفر  دینادرگرب . 

 : دومرف ّرح  هب  ماما 

» ؟  یهاوخ یم  هچ  دنیشنب  تیازع  هب  تردام  » 

 : تفگ ّرح 

یگدرم دنزرف  نویـش و  هب  ار  شردام  مدرک و  یمن  راذگاو  نم  تفگ ،  یم  نم  هب  ار  هملک  نیا  برع  زا  يرگید  رگا  ادـخ  هب  ناه ، 
نیرتوکین هب  رگم  منک  رکذ  ار  وت  ردام  هک  مرادـن  ّقح  نم  ادـخ  هب  نکل  داباداب و  هچره  مداد  یم  ار  وا  خـساپ  ًامتح  و  مدرب .  یم  مان 

 . دشاب رودقم  هک  هجو 

یکدنا اب  اروشاع  زور  رد  وا  تخادنا .  هّیما  ینب  شترا  هرصاحم  هب  ار  ترضح  نآ  ماما ،  تکرح  زا  ندش  عنام  اب  ّرح  تروص  ره  رد 
همه هچب و  نز و  تموکح و  لانم و  لام و  يرورـس و  یهدـنامرف و  كرت  رب  مزع  دـش و  فقاو  راک  یتشز  رب  دـمآ و  دوخ  هب  لـّمأت 
هعطق هعطق  هچرگا  منیزگ  یمنرب  منک و  یمن  رایتخا  تشهب  يونیم  رب  ار  يزیچ  مسق  ادخ  هب  تفگ :  دوخ  هب  درک و  مزج  دوخ  یتسه 

 . موش هتخوس  هچرگا  موش ، 

 . دیلاب یم  دیلان و  یم  تفر و  یم  دورب  نمیا  يداو  هب  يور  هک  سک  نآ  ناسب  دیوگ :  یم  سواط  نب  دّیس 

 : تفگ هلان  هب  تشاذگ و  رس  رب  تسد  دوب  نیسح  هب  ندیسر  شدصق  هک  یلاح  رد 

دالوا وت و  يایلوا  لد  نم  هک  راذگ  مرس  رب  هبوت  تسد  مراد ،  هبانا  وت  يوس  هب  ایادخ !  راب 
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 . مدرزآ ار  تربمایپ  رتخد 

 : تفگ درک و  مالس  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  دش  کیدزن  هکنیمه 

هب اپ  هار  رد  مدش ،  عنام  تتعجارم  زا  هدرک ،  سبح  ار  وت  هک  متـسه  تهارمه  نآ  نم  ادخ !  لوسر  رـسپ  يا  دنک ،  تیادف  ارم  ادـخ 
هقیـضم راچد  ار  وت  مه  ناکم  نیا  رد  مدرک و  تا  هدایپ  ات  متفرگ  تخـس  وت  هب  دعب  یناسرن و  یهاگهانپ  هب  ار  دوخ  ات  مدمآ  وت  ياپ 

ار راک  دننکن و  لوبق  ار  وت  ياهداهنشیپ  نخس و  مدرم  نیا  هک  مدرک  یمن  نامگ  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  ّقح  هب  اما  مدرک ، 
 . . . دنناسرب هیاپ  نیا  هب  ییوت  لثم  اب 

؟  دینیب یم  هبوت  ارم  همانرب  نونکا  مریمب ،  تیور  شیپ  ات  راکادف ،  راک و  هبوت  یلو  ما  هدمآ  یتسارب  نونکا 

 : دومرف ماما 

هک نانچ  يّرح  نامه  وت  دهد .  یم  رارق  شزرمآ  وفع و  دروم  ار  وت  دنک و  یم  لوبق  ار  تا  هبوت  تسا ،  ریذپ  هبوت  دنوادخ  يرآ ،  » 
 . (1) ترخآ »  ایند و  رد  يّرح  وت  هداهن  تمان  تردام 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 : دومرف ماما   . شاب نم  یپ  رد  هک  درک  هراشا  ریکب  شدنزرف  هب  ّرح  » 

رب تفگ :  داد و  هلمح  نامرف  شدنزرف  هب  ّرح  هاگنآ  دهدب .  ریخ  يازج  امـش  هب  نم  زا  ادخ  دومرف :  مدنزرف .  درک :  ضرع  تسیک ؟ 
نم هک  کیف »  هّللا  كراب  نک «  هلمح  ربمایپ  هّیرذ  لتاق  دنقافن و  هموثرج  هک  نانیا 
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 « . ماوت یپ  رد  زین 

 . درب هلمح  نمشد  هب  درک و  عادو  ردپ  ماما و  اب  دیسوب  ار  ماما  ياپ  تسد و  هک  نآ  زا  سپ  شدیشر  رسپ 

 . دندش ادج  ناراکمتس  هورگ  زا  داد  ناشقیفوت  دنوادخ  هک  دومن ،  يراذگساپس  مه  رسپ  زا  درک و  رکش  ار  ادخ  ردپ ، 

ربص و تفگ :  ردـپ  دومن .  بآ  بلط  درک و  هعجارم  ردـپ  هب  سپـس  تخادـنا ،  كاخ  هب  ار  يدادـعت  درک و  يدـیدش  هلمح  رـسپ ، 
 . هاگرگشل هب  درگرب  نک ،  هشیپ  ییابیکش 

يور شیپ  دیهـش  داهن  ّتنم  وت  رب  هک  دمح  ار  ادخ  تفگ :  تخادنا و  رظن  وا  هتـشک  هب  ّرح  دیـسر .  تداهـش  فرـش  هب  ات  تشگزاب 
 . يدیمرآ (1) نادیهش  يوک  رد  يدش و  دوخ  ماما 

نایب ًالمع  نایناهج  مامت  يارب  هک  يا  هظعوم  دنپ و  تسا  نیا  دنریگب .  رـسپ  ردپ و  نیا  زا  دـیاب  مدرم  مامت  هک  یـسرد  نآ  تسا  نیا 
 . تسا هدش 

نیا زا  نتسیز  ادج  هک  مسرب ،  ترخآ  ایند و  ریخ  هب  ات  مینک ،  زارمه  وسمه و  هارمه و  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  نارای  اب  ار  دوخ 
 . دراذگ یمن  یقاب  ناسنا  يارب  ترخآ  باذع  ایند و  يزخ  ریغ  ینامسآ ،  ياه  هرهچ 

قرغ و  ناـسنا ،  تروـص  هب  ناـیتوکلم  و  نیـشن ،  شرف  نایـشرع  نآ  زا  دـنچ  يا  هنوـمن  هک  تسوـکین  هچ  راتـشون  زا  هلحرم  نیا  رد 
 . دنوش یفّرعم  ناناج ،  ترضح  قشع  يایرد  رد  ناگدش 

زا رود  هب  و  تانسح ،  مامت  هب  ناگتـسارآ  و  ریظن ،  یب  نازابناج  و  لیدب ،  یب  ناراکادف  نآ  يونعم  هرهچ  ياشامت  زا  لبق  تسا  مزال 
هک يدزم  داد و  یم  لیکشت  ار  نانآ  تایح  ساسا  لوصا و  هک  فص  هکرابم  هروس  زا  دنچ  یتایآ  هب  تائّیس  همه 
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 . مینک هراشا  هداد ،  هدعو  لوصا  نآ  هب  لمع  ربارب  رد  تسود  ترضح 

ْمُِکلاَْومََأب ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاَُجتَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ٍمِیلَأ *  ٍباَذَـع  ْنِم  مُکیِجُنت  ٍهَراَِجت  �یَلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَـه  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  » 
.(1) َنوُمَْلعَت »  ُْمتنُک  نِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکل�ذ  ْمُکِسُفنَأَو 

نامیا شربمایپ  ادخ و  هب  دهد * ؟  یم  تاجن  كاندرد  یباذع  زا  ار  امـش  هک  منک  ییامنهار  یتراجت  هب  ار  امـش  ایآ  نامیا !  لها  يا 
تفرعم و نآ ]  یگـشیمه  ریگارف و  عفانم  هب  رگا [  داهج ]  نامیا و  نیا [  دینک ؛  داهج  ادخ  هار  رد  ناتیاه  ناج  لاوما و  اب  و  دیروآ ، 

 . تسا رتهب  يزیچ ]  ره  زا  امش [  يارب  دیتشاد ،  یهاگآ 

 ، تسا دوس  هرهب و  تراجت  نیا  رد  اریز  هدش ؛  تراجت  هب  ریبعت  ادخ  هار  رد  ناج  لام و  اب  داهج  و  یهلا ،  لوسر  ادـخ و  هب  نامیا  زا 
 . یگشیمه دیواج و  تعفنم  يدبا و  دوس  هرهب و  مه  نآ 

 . تسا میعن  تاّنج  ترخآ  رد  هبّیط و  تایح  ایند  رد  تراجت  نیا  دوس 

دوجو هک  تسا  یتراجت  نیا  تسا .  ترخآ  رد  ّقح  ياضر  يدونشخ و  ایند و  رد  قالخا  لمع و  هدیقع و  حالصا  تراجت  نیا  دوس 
 . تسا هداد  رارق  ناگدنب  دابع و  رایتخا  رد  فطل  تمحر و  باب  زا  ار  نآ  لوصا  و  هدومرف ،  تلالد  نآ  هب  ّقح  ترضح  سّدقم 

ییادج شلوسر  ادـخ و  ناسنا و  نیب  دـناوتن  يا  هثداح  چـیه  یچیق  هک  ینتـشاد  رواب  نآ  لوسر ،  ادـخ و  نتـشاد  رواب  ینعی  نامیا ، 
 . دزادنیب

هصالخ و  توغاط ،  دوجو  تب  نتسکش  مه  رد  و  اوه ،  تب  یفن  ینعی  نامیا ، 
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 . تایح نوؤش  مامت  رد  هّللا  الا  هلا  موهفم ال  قّقحت 

لام و تردق  اب  و  نتشاذگ ،  صالخا  قبط  رد  ادخ  هار  رد  هنادنمتواخـس  ار  ناور  ناج و  تورث و  لام و  ینعی  ناج ،  لام و  اب  داهج 
 . ندرک عافد  تقیقح  ّقح و  زا  ناج ، 

تمارک و تریصب و  فاصنا و  لولعم  هک  ناج ،  اب  داهج  لام و  اب  داهج  ّقح و  لوسر  ّقح و  هب  نتشاد  نیقی  ینعی  تیعقاو  راهچ  نیا 
 . تشاد عماج  لماک و  هولج  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  نارای  رد  تسا ،  ینیب  نشور  يراسکاخ و  عضاوت و 

 . دننایناهج همه  هوسا  ملاع و  مدرم  دمآرس  داهج  نامیا و  رد  شنارای  ماما و 

مامت رد  دـنتفرگ و  لالجلا  وذ  ترـضح  زا  یلوبق  هرمن  نیرت  یلاع  داهج  ناـمیا و  شیاـمزآ  ناـحتما و  نادـیم  رد  شباحـصا  ماـما و 
نیسح دمآ  زارفرس  لطاب  ّقح و  دربن  رد  دندش .  زوریپ  زارفارس و  دنتشاد  نآرق  ساسا  رب  هک  ییاه  همانرب 
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دیزی ار  نادزی  رون  دزاس  شوماخ  ات  تساوخ 

و دـنریگ ،  یم  ناج  شوغآ  هب  ار  داهج  نامیا و  دـهاش  البرک  رفن  ود  داـتفه و  نوچ  مه  دـشاب  زاـب  مدرم  تریـصب  مشچ  رگا  يرآ ، 
 . دندرک یط  ّتبحم  قشع و  طاشن و  روش و  ناهج  کی  اب  نانآ  هک  دننک  یم  یط  یگدنز  رد  ار  یهار  نامه 

 : دهد یم  هدعو  ّقح  ترضح  هک  تسا  داهج  نامیا و  ققحت  لابند  هب 

�يَرْخُأَو ُمیِظَْعلا *  ُزْوَْـفلا  َکـِل�ذ  ٍنْدَـع  ِتاَّنَج  ِیف  ًهَبِّیَط  َنِکاَـسَمَو  ُراَْـهنَألا  اَِـهتَْحت  نـِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُْکلِخْدـُیَو  ْمَُکبوـُنُذ  ْمَُـکل  ْرِفْغَی  » 
اهَنوُّبُِحت
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.(1) َنِینِمْؤُْملا »  ِرَِّشبَو  ٌبیِرَق  ٌْحتَفَو  ِهَّللا  َنِم  ٌرْصَن 

ياه تشهب  رد  هزیکاپ  ياه  هناخ  تسا و  يراج  اهرهن  نآ  ناتخرد ]  ریز [  زا  هک  ییاه  تشهب  رد  ار  امـش  و  دزرمایب ،  ار  ناتهانگ  ات 
يرای دنک ]  یم  اطع  امـش  هب  و  دیراد [  تسود  ار  نآ  هک  يرگید  ياه  تمعن  و  گرزب * .  یبایماک  تسا  نیا  دروآرد ؛  نادـیواج 

 . هد هدژم  ار  نانمؤم  و  تسادخ .  يوس  زا  کیدزن  يزوریپ  و 

هکرابم هروس  تایآ  رد  ّقح  ترضح  هک  یمیظع  زوف  هب  هبناج  همه  داهج  نامیا و  اب  هدنز ،  هشیمه  هنادواج و  ياه  هرهچ  نآ  يرآ ، 
نانچ دندش ،  یصاصتخا  هجرد  نآ  هب  ندیسر  دنموزرآ  دوخ  هاگشیپ  رد  خیرات  رتسب  رد  رفن  اهدرایلیم  دندیـسر و  هداد  هدعو  فص 

 : دنناوخ یم  ثراو  ترایز  رخآ  تالمج  رد  هک 

 . ًام�یظَع ًازْوَف  َزوُفَنَف  ْمُکَعَم  ّنُک 
�
ا ا�نَْتَیل  ا�ی 

یهلا شیامزآ  ءالتبا 

شیامزآ و نافوط  نآ  رد  دنتشاد  هک  یتریصب  نامیا و  ضحم  یلو  دندش ،  التبم  هاکناج  ییالتبا  تخس و  رایـسب  یـشیامزآ  هب  نانآ 
هب دوخ  و  دندرک ،  وربور  یتخس  تسکـش  اب  ار  نمـشد  دوب ،  هدشن  ناحتما  تیفیک  نآ  هب  خیرات  همه  رد  یـسک  نانآ  نوچ  هک  التبا 

 . دندیسر يدبا  يزوریپ  حتف و 

 : دیامرف یم  التبا  هنیمز  رد  هنازرف  یمیکح  ینادمص و  یفراع 
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تّذل ریسا  درب  شیپ  زا  دوشن  تسس  دروآ و  هچ  ره  هب  يور  هک  تسه  وا  رد  یتّوق  تسادخ و  عینص  یمدآ  هک  هن  رد  مدق  زیزع !  يا 
تسین اّیهم  نت  کلم  رد  هک  تساه  شیع  هچ  ارت  هنرگ  يا و  هتشگ  نت 

 . دسر یمن  هّیناحور  تاّذل  نآ  هب  دنادرگن  صلاخ  دنیامنن و  ناحتما  ار  وا  بیاصم  مالآ و  الب و  هب  ات  و 

بذک قدص و  راهظا  ار  دوخ  حلاص  ناگدنب  لاعتم  يادخ  شیامزآ  تمکح  الب .  اب  حـلاص  هدـنب  و  دوش ،  یم  هدومزآ  شتآ  اب  الط 
 . دنراد نطاب  رد  هک  تسا  ییاعّدا 

 : دیامرف یم  هعیرشلا  حابصم  باب 94  لقن  هب  انب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دنیوگ یمن  وگتـسار  هب  یلو  دـش ،  دـهاوخ  اوسر  تسا  تسدـیهت  لیلد  نتـشاد  زا  نوچ  و  دـنهاوخ ،  لیلد  يو  زا  ریزگان  یعدـم  و 
؟  تسیچ تلیلد 

تمعن طاـسب  رب  ار  وا  هک  یـسک  زا  تسا  رترب  دـنک  تداـبع  يراـتفرگ  جـنر و  طاـسب  رب  ار  ادـخ  سک  ره  دـنا :  هتفگ  رطاـخ  نیا  هب 
اه و يراتفرگ  عاونا  اب  ار  نانآ  همه  دنوادخ  و  دـندوب ،  نارگید  زا  رتالاب  رترب و  تلزنم  هبترم و  رظن  زا  ناربمایپ  اریز  دـیامن ؛  تدابع 

 . تسا هدومرف  شیامزآ  اهالب 

رتهب هک  ره  يارب  سپـس  تسایبنا ،  يارب  اهالب  نیرتدیدش  هک :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  نیا  لیلد  هب  زین  و 
 . تسا (1) رتالاب  یتلزنم  ياراد 

هار هب  ار  نانآ  دنوادخ  نوچ  هک  دندوب  نینچ  ادخ  حلاص  ناگدـنب  هک :  میبای  یم  ینامـسآ  ياه  باتک  رد  ام  دـیوگ :  هبنم  نب  بهو 
الب و هار  هب  ار  نانآ  نوچ  و  دندیـساره ،  یم  دنوادخ  يریگلفاغ  زا  و  دنتـشاد ،  هرهلد  هدـش و  نیگهودـنا  درب  یم  شیاسآ  تمعن و 

باسح نیا  يور  دنک ! !  یم  دّقفت  ام  زا  هدمآ و  ام  غارس  هب  نامراگدرورپ  نونکا  دنتفگ :  یم  هدش  رورسم  لاحشوخ و  دربب  یتخس 
تسا ماخ  دسرن  ناسنا  هب  میالمان  رگا 
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بعت یب  زین  یمدآ  هک  دـیاش  دوش  هتخپ  شتآ  ترارح  یب  ماخ  تشوگ  رگا  و  ددرگن ،  يدـنوادخ  طاـسب  هتـسیاش  دـنامب و  ماـخ  و 
 . ددرگ هتخپ  بیاصم 

ّزع يادخ  نادرگب و  نم  زا  ار  هورکم  نیا  نک و  محر  نم  رب  ایادخ !  هک :  دنک  اعد  وا  دـسر و  یهورکم  یـصخش  هب  هک  تسه  هاگ 
ّتبحم قشع و  یـشوخ و  طاشن و  اب  ار  هورکم  دیاب  سپ  ما ؛ »  هتـشامگ  وت  رب  ار  هورکم  نیا  هک  تسا  نم  محر  زا  دـیامرف « :  لج  و 

 . دشابن (1) یتیاکش  ار  بحم  اعّدا و  ار  فراع  هک  دریذپب 

 . دینک اشامت  ّقح  هار  رد  ار  نانآ  یمدق  تباث  حور و  تمظع  و  دیرگنب ،  ماما  نارای  يالتبا  هب  کنیا 

رد هک  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  باحـصا  زا  یـضعب  یتوکلم  یگدنز  ینارون و  تایح  رـصتخم  حرـش  رد  ام  ذخأم  عبنم و 
رئاصب نیعلا ،  راصبا  دیفم ،  خیش  داشرا  هعیشلا ،  نایعا  یشک ،  لاجر  زا :  دنترابع  تسا  هدش  هدرب  یمان  اهنآ  زا  رتمک  فلتخم  بتک 

ءاجیهلا ناسرف  يا و  هرمک  همالع  تعاجـش  رـصنع  یناقمام ،  لاجر  يربط ،  خیرات  فنخم ،  وبا  لتقم  یمزراوخ ،  لتقم  تاجردلا ، 
 . . . یتالحم و هّللا  حیبذ  خیش  ریبخ  ثدحم 

لاله نب  عفان 

هراشا

باحصا زا  دمحم ،  لآ  دمحم و  ثیدح  هلَمَح  زا  فراعم ،  هدنسیون  نآرق ،  يراق  عاجـش ،  فارـشا ،  زا  اقآ ،  رورـس و  دیـس و  عفان 
 . دوب هّللا  لیبس  یف  داهج  جوا  رد  هکرعم و  رد  رضاح  ترضح  هناگ  هس  ياه  گنج  رد  و  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما 

لماک ماـن  هب  ار  شبـسا  هک  دوب  هدرک  شرافـس  دروآ .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ور  هفوک  زا  لـیقع ،  نب  ملـسم  ندـش  هتـشک  زا  شیپ 
اب هتسراو  قشاع  نآ  دروایب .  وا  لابند  زا  شمالغ 

ص:81

 . 317  / 2 فراعملا :  رحب  (( - 1 - ) 1

رون ناوراک  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 89 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/747/AKS BARNAMEH/#content_note_81_1
http://www.ghaemiyeh.com


 . دمآ البرک  هب  هتشگرب  ترضح  هارمه  هب  و  دیسر ،  ماما  هب  ات  دمآ  ماما  لابقتسا  هب  هار  خسرف  نیدنچ  هدایپ  ياپ 

هب شنارای  ربارب  رد  ترـضح  نآ  تفرگ ،  تخـس  نیـسح  ترـضح  رب  ار  راک  دـیزی  نب  ّرح  هک  یتقو  دـیوگ :  یم  بوشآ  رهـش  نبا 
 : دومرف داتسیا و  نخس 

نیا دنادرگ و  يور  هدز ،  ییاسانـشان  هب  ار  دوخ  ایند  دوبن ،  یندرک  رواب  هک  نآ  اب  دینیب ،  یم  هک  دش  نیا  راک  دـمآ  شیپ  دـعب ،  اّما 
رپ یهاگارچ  زج  ای  دنام ،  یمن  يزیشپ  زج  یناگدنز  هدنامن ،  یقاب  يزیچ  مه  ام  رمع  زا  داد ،  دهاوخ  همادا  ار  دوخ  هدوتسان ،  شور 

 . تسین نیگآرهز  لابو و  رزو و 

تبغر ادخ  رادید  هب  دیاب  نمؤم  سپ  ددرگ ؛  یمن  يریگولج  نآ  زا  هک  ار  لطاب  و  دوش ،  یمن  لمع  نآ  هب  هک  ار  ّقح  دینیب  یمن  ایآ 
 . دشاب هتشاد 

 . سب مناد و  یم  یگتسخ  ار  نارگمتس  اب  یگدنز  و  سب !  مناد و  یم  تداعس  ار  گرم  نم 

 . ًامََرب (1) ّالا 
�

ّظلا 
�

َن�یِملا َعَم  َها�یَْحلا  �الَو  ًهَدا�عَس  ّالا 
�

َتْوَْملا  �يرا  �ّینا �ال 

نآ رد  هک  ار  ییاه  ترودک  اه و  یگ  هریت  دهج .  یم  نآ  زا  قرب  دننام  یعاعش  هک  دزادرپ  یم  ینخـس  ماما  نانخـس  ربارب  رد  عفان ، 
یم ار  نادرم  دازآ  ریـس  طخ  ناهج و  ناـگرزب  شور  هار و  درب ،  یم  نیب  زا  هدومن  هطاـحا  ار  ناـهارمه  یگدـنز ،  كاـنلوه  نوماـه 

ینعم نوچ  تفر .  تفرگ و  شیپ  هغدغد  یب  ار  هار  نیا  دیاب  دیوگ :  یم  دیامن و 
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الأ لیبولا  یعرملاک  شیع  سیسخ  الإو  ءانإلا  هبابصک  الإ  اهنم  قبی  مل  یتح  ترمتساو  اهفورعم  ربدأو  ترکنتو  تریغت  دق  ایندلا  نإو 
الإ نیملاظلا  عم  هایحلاو  هداعـس  الإ  توملا  يرأ  ینإو ال  هّللا  ءاقل  یف  نمؤملا  بغریل  هنع  یهانتی  لطابلاو ال  هب  لـمعی  ـال  قحلا  نورت 
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 . داد یم  رارق  لّوا  فیدر  رد  ار  وا  نخس ،  تخادرپ  زاربا و  رد  دوب ،  لماک  فیرش  صخش  نآ  ناینب  رد  ّتیونعم  و 

نانیمطا دنک و  وحم  رطاخ  زا  ار  اه  ترودک  هک  دیاب  یم  راتفگ  هنوگ  نیا  اهنت  راکادف ،  نت  کی  هیحان  زا  رادرس ،  لد  تیلست  يارب 
رهم و دکچب و  هرطق  هرطق  نآ ،  زا  زین  تفاطل  دوش ،  تفای  نآ  رد  تیقّالخ  هجرد  هب  تعاجـش  تداشر و  هک  نآ  نیع  رد  و  دـهدب ، 

 . دنز جوم  نآ  رد  هفطاع 

 : داد نخس  داد  هنوگنیدب  عفان 

دناشونب مدرم  نیا  هب  ار  شتّبحم  دهـش  دشن  شرودقم  يادخ  لوسر  وت  ّدج  هک  یناد  یم  یهاگآ و  دوخ  وت  ادخ !  لوسر  دـنزرف  يا 
 ، يرای هب  هک  دندوب  قفانم  لد و  ود  مدرم  نیا  زا  یناسک  ًاقیقحت  دننک .  تشگرب  وا  نامرف  رما و  هب  تشاد  تسود  هک  هیاپ  نآ  هب  و  ، 
رد و  لسع ،  زا  رت  نیریش  يا  هفایق  ینانخس و  اب  دندمآ  یم  ور  شیپ  دنتشاد ،  یم  رکم  ردغ و  لایخ  لد  رد  و  دنداد ،  یم  شا  هدعو 

 . درب تفرگرب و  نتشیوخ  يارب  ام  نایم  زا  ار  وا  يادخ  هک  نیا  ات  لظنح ،  زا  رت  خلت  دنتخادرپ  یم  يراتفر  هب  رس  تشپ 

هب دوب ،  اه  يراتفرگ  نیا  دـننامب  ییاه  يراتفرگ  رد  دوب ،  ات  میدوب ،  شباکر  رد  اـم  هک  یلع  وت  ردـپ  هک  یهاـگآ  ینادـیم و  زاـب  و 
لمج نانکش  نامیپ  اب  شهارمه  هب  و  دندش ،  تهج  کی  لد و  کی  قاّفتا ،  هب  هتساخرب  شیرای  هب  ًاّدج  ینامدرم  هک  لیـصفت  نامه 

نیا ات  دندیزرو  فالخ  رگید  مدرم  و  دندیگنج ،  نیقرام »  ناورهن «  ناگدـش  نوریب  زا  و  نیطـساق »  نیّفـص «  ناورجک  و  نیثکان »  » 
نکل يراتفرگ ،  عضو  نانچ  هب  ام ،  دزن  زورما  وت  تفر و  ادخ  ناوضر  تمحر و  يوس  هب  دمآ و  شغارس  هب  لجا  هک 
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ناج اب  هدروآ ،  ردب  دوخ  تماق  زا  هدرک و  رود  دوخ  زا  تسا  یگنادرم  سابل  هک  ار  هدارا  ّتین و  تسکش و  ار  دوخ  نامیپ  سک  ره 
يرادـن و يراک  سک  نینچ  اب  وت  دـنک «  یم  زاین  یب  وا  زا  ار  اـم  ادـخ  و  دـنز ،  یمن  ررـض  دوخ  سفن  هب  زج  هدرک و  ینمـشد  دوخ 
هب یتساوخ  رگا  ربب  تمحز  ینیگنس و  یب  ّتنم ،  رس و  درد  یب  يدنلبرـس  دشر و  اب  رادرب و  ار  ام  کنیا  یتسین . »  دنمزاین  وا  دننامب 

میتسین نادرگور  ادخ  رادید  زا  و  میرادن ،  یساره  ادخ  تارّدقم  زا  ام  ادخ  يدنوادخ  هب  اریز  برغم ؛  هب  یتساوخ  مه  رگا  قرشم و 
یم یتسود  حرط  میراوتسا .  دوخ  شنیب  ياپ  هب  هداتسیا و  دوخ  تاّین  رس  رب  نیاربانب  میشاب ؛  هتـشادن  رادید  يور  هک  میا  هدرکن  دب  ، 

 . دنک ینمشد  وت  اب  هک  ره  اب  مینک  یم  ینمشد  دشاب ،  هتشاد  یتسود  رس  وت  اب  هک  ره  اب  میزیر 

هتشک ار  دعس  رمع  نادرم  زا  نت  هدزاود  یمخز  يدادعت  رب  هوالع  درب ،  هلمح  نمشد  هب  صاخ  یقوش  روش و  اب  اروشاع  زور  رد  عفان 
 . دیشک ّتلذم  كاخ  هب  تخادنا و  نیمز  رب  و 

ریت اهزادناریت  نارابگنـس و  اهزادنا  گنـس  دندیخرچ ،  شرود  هب  دنتخیر ،  شرـس  رب  دـندش ،  هدـنک  اج  زا  وا  ناج  دـصق  هب  رگـشل 
تشاد و هاگن  ار  وا  رمش  دنتفرگ ،  تراسا  هب  هدرک  ریگتسد  ار  وا  نآ  زا  سپ  دنتـسکش ،  ار  وا  يوزاب  ود  هک  نآ  ات  دندرک ،  شناراب 

 . دندناسر دعس  رمع  دزن  ات  دندرب  یهاوخن  یهاوخ  ار  وا  شا  هدولآ  نارای  یهارمه  اب 

ار عضو  نیا  هچ  يارب  لایخ و  هچ  هب  يدرک ؟  نینچ  دوخ  اب  هک  هدرک  تراداو  هچ  دسر  دایرفب  تیادـخ  عفان !  يا  تفگ :  وا  هب  رمع 
؟  يدروآ دوخ  راگزور  هب 

 . متشاد يدوصقم  دارم و  هچ  هک  دناد  یم  راگدرورپ  تفگ :  تداشر  اب  عفان 

رب اسآ  لیس  هک  ییاه  نوخ  هب  درک  هاگن  نوچ  دعس  رمع  ناهارمه  زا  يرگید  درم 
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؟  هدمآ ترس  هب  هچ  هک  ینیب  یمن  ار  تدوخ  ایآ  تفگ :  يزوسلد  روط  هب  دوب ،  ناور  عفان  يوم  تروص و 

میادخ هب  تفگ :  وا  خساپ  هب  هنادـنمتریغ  دـید ،  یمن  دوخ  هب  ار  نمـشد  ّتقر  دـیمهف و  یمن  ار  زجع  ییوگ  دیـشر ،  درم  نآ  عفان ، 
یمن تمالم  ششوک  رد  ار  مدوخ  ما ،  هدرک  یمخز  هک  نانآ  زج  هب  ما  هتشک  امش  زا  درم  هدزاود  ما ،  هدرک  ار  مدوخ  شـشوک  مسق 

 . دیتفرگ یمن  مریسا  دوب  هدنام  یقاب  میارب  تسد  وزاب و  رگا  منک ، 

 . ناسرب لتق  هب  ار  وا  هّللا  کحلصا  تفگ :  دعس  رمع  هب  رمش 

 . شکب وت  یهاوخ  یم  رگا  يا  هدروآ  ار  وا  وت  تفگ :  رمع 

دزن هک  دـمآ  یم  گرزب  وت  رب  هتبلا  يدوب  ناناملـسم  زا  وت  رگا  مسق  ادـخ  هب  ناه  تفگ :  وا  هب  عفان  دیـشک .  فالغ  زا  ریـشمش  رمش 
ور نآ  رمـش  تسد  هب  سپـس  داد .  رارق  شقلخ  رارـشا  تسد  هب  ار  ام  گرم  هک  میوگ  یم  ساپـس  ار  دنوادخ  یـشاب ،  ام  لتاق  ادـخ 

 ! دش دیهش  دبا  لزا و  هایس 

لاله نب  عفان  زا  بیجع  رایسب  یناتساد 

 : ریظن مک  تیصخش  هتسجرب و  مّلکتم  گرزب و  هیقف  نآ  دیفم ،  خیش  زا  تسا  يربخ 

تمزـالم هب  همه  زا  رتشیب  لـاله  نب  عفاـن  شناراـی  ناـیم  رد  درک ،  لـالجا  لوزن  ـالبرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هک  یتقو 
تسایس هب  هاگآ  راک و  طایتحا  انیب ،  ورـس  نآ  اریز  تفر ؛  یم  يریگ  لفاغ  میب  هک  یعقاوم  رد  هژیو  هب  تشاد ،  صاصتخا  ترـضح 

.دوب یم 

دوخ هب  ار  دوخ  ریشمش  عفان ،  دش .  رود  ات  دز  یم  مدق  نوماه  يوس  هب  هدمآ  نوریب  هاگ  همیخ  زا  یبش  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح 
يروهام هپت و  اه و  هندرگ  ارحص و  چیپاچیپ  ماما  هک  دید  دیناسر ،  ترـضح  هب  رـس  تشپ  زا  ار  دوخ  ات  درک  باتـش  هدایپ  هتخیوآ و 

رب هک 
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 . دنک یم  یگدیسر  تسا  فرشم  هاگ  همیخ  فارطا 

؟  یلاله درم ،  نیا  تسیک  دومرف :  دید  ارم  درک  یهاگن  رس  تشپ  هب  ترضح  نآ  دیوگ :  یم  عفان 

تخاس رارقیب  ارم  شکرس ،  یغای  نیا  هاگرگشل  تمـس  هب  ور  ماگنهبان ،  نیا  وت  ندمآ  نوریب  دنک  تنابرق  هب  میادخ  يرآ ،  متفگ : 
.

دننک یم  هلمح  امش  هب  اه  نآ  اه و  نآ  هب  امش  هک  يزور  نآ  دابم  منک ،  یگدیـسر  اه  لت  نیا  هب  هک  مدمآ  نوریب  نم  عفان !  دومرف : 
 . دوش نمشد  موجه  ام و  هاگ  همیخ  يارب  یهاگ  نیمک  اه  یگدمآرب  نیا  زا  ، 

ادـخ تاذ  هب  تسنامه  تسنامه ،  دومرف :  یمه  دوب و  هتفرگ  دوخ  تسد  ناـیم  ارم  پچ  تسد  هک  یعـضو  اـب  درک  تعجارم  سپس 
 . تسین نآ  رد  فلُخ  هک  تسا  يا  هدعو  دنگوس ، 

تقو نیمه  زا  هد ،  تاجن  ار  دوخ  ناج  ریگب و  ار  هوک  ود  نیا  نیباـم  يورب ؟  يریگ و  یمن  ار  هار  نیا  اـیآ  عفاـن !  يا  دومرف :  سپس 
 . نک عورش 

دـشاب و هدرم  عفان  رگم  ینعی  دـنک .  نویـش  عفان  يارب  ردام  دـیاب  تروص  نیا  رد  تفگ :  تخادـنا و  ماما  ياه  مدـق  رد  ار  دوخ  عفان 
رب تدوجو  هب  هک  ییادخ  نآ  ّقح  هب  نم  تسا ،  چیپرس  راک  نیا  زا  تسا  نم  اب  هک  بسا  نیا  ریـشمش و  نیا  نم  ياقآ  دشابن ،  هدنز 

هدناماو هتـسخ و  ود  ره  نم  مرگ  درـس و  زا  نم  بسا  ریـشمش و  ات  دـش  مهاوخن  ادـج  منک و  یمن  تقرافم  وت  زا  هتـشاذگ  ّتنم  مرس 
 . دنوش

 . دیآ نوریب  اجنآ  زا  دوز  هک  نیا  دیما  هب  مداتسیا  رداچ  يولهپ  نم  دش .  لخاد  شرهاوخ  هدرپارس  رد  هدش و  ادج  نم  زا  ماما  سپس 
عورش وا  اب  يّرس  نخس  هتسهآ و  يوگو  تفگ  هب  تسـشن و  ترـضح  نآ  تشاذگ .  ییاّکتم  شیارب  هدرک  لابقتـسا  وا  زا  شرهاوخ 

ياو يا  تفگ :  وا  هب  و  دش ،  شرهاوخ  ریگولگ  هیرگ  هک  تشذگن  يردق  اما  درک ، 
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هچ هک  یهاگآ  یـسانش و  یم  ار  مدرم  نیا  مشاب ! ؟  التبم  فیعـض  نانز  نیا  ینابـساپ  هب  منک و  هدهاشم  ار  وت  هاگنابرق  نم  مردارب ! 
 . مشاه ینب  ياه  هام  ناناوج و  نیا  هاگنابرق  تسا  نیگنس  نم  هب  تسا ،  یگرزب  سب  رما  دمآ  شیپ  نیا  دنراد ؟  ام  اب  هنیرید  هنیک 

نتـسج و اج  زا  ماگنه  رد  هک  مسرت  یم  نآ  زا  نم  يا ؟  هدرک  مالعتـسا  ار  نانآ  تاین  دوخ  باحـصا  زا  ایآ  ردارب !  يا  تفگ :  دـعب 
 . دنراذگ او  ار  وت  هزین ،  رس  كاکطصا 

زج نانآ  رد  ما ،  هدرک  یگدیـسر  تسه ،  اه  نآ  رد  دیاب  یم  هک  نآ  مسق !  میادخ  هب  ناه  شاب !  هاگآ  دومرف :  داتفا و  هیرگ  هب  ماما 
ُرپ شیدـنارود ،  نیب ،  هدروخ  نمـشد ،  هب  بضغ  زا  ّولمم  يویند ،  رهاـظم  هب  اـنتعا  یب  تریغ ،  ُرپ  دنلبرـس ،  زارفرـس ،  درم ،  نادرم 

 . ردام ناتسپ  هب  لفط  هک  دنسونأم  گرم  هب  نم  ياپ  شیپ  هزادنا  نآ  هب  تسین !  نک  رپس  هنیس  زارف ،  ندرگ  قمع ، 

دید ار  بیبح  داد ،  رارق  رهاظم  نب  بیبح  همیخ  تمـس  هب  ار  دوخ  هار  تشگرب .  داتفا و  هیرگ  هب  زوس  زا  دینـش  ار  نیا  عفان  هک  یتقو 
 . هدیشک فالغ  زا  هک  تسا  يریشمش  شتسد  هب  هتسشن ، 

 . تسشن وا  همیخ  رد  رب  داد و  مالس  بیبح  هب 

 . مدرک وگزاب  بیبح  يارب  دوب  هدش  هچنآ  دیوگ :  یم  هدروآ ؟  نوریب  لزنم  زا  ار  وت  هچ  عفان !  تفگ :  بیبح 

نیمه مداد و  یمن  تلهم  هنیآ  ره  ار  رگـشل  نیا  دوبن ،  نیب  رد  شدوخ  ناـمرف  راـظتنا  رگا  دـنگوس  میادـخ  هب  يرآ ،  تفگ :  بیبح 
 . متخادرپ یم  اه  نآ  هراچ  هب  ریشمش  نیا  اب  بشما 

 ، دوب بارطـضا  جنر و  رد  شرهاوخ  دوب و  یم  شرهاوخ  دزن  يو  هک  یعـضو  اب  مدـش  ادـج  نیـسح  زا  نم  بیبح !  يا  تفگ :  عفان 
 ، دنشاب هدش  هّجوتم  اه  نز  منک  یم  نامگ 
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مرح ناـنز  يوربور  ینک و  يروآ  عمج  ار  تناراـی  بشما  نیمه  هک  يراد  یهار  وت  اـیآ  دـنا ،  یهارمه  رد  وا  اـب  هلاـن  ناـغف و  رد  و 
 . مرارق یب  زین  نم  هک  مدید  يرارق  یب  یلع  رتخد  زا  نانچ  نم  اریز  دریگ ؟  مارآ  نانآ  لد  هک  ییوگب  نانآ  يرادلد  هب  ینانخس 

 . یهاوخ هچ  ره  معیطم  تفگ :  بیبح 

 . دشاب ادیوه  هک  داتسیا  هیحان  کی  هب  هدمآ و  نوریب  رداچ  نایم  زا  بیبح  سپ 

مـشاه ینب  هب  دـندش  عمج  هک  یتقو  دـندروآ .  نوریب  رـس  ناشیاه  لزنم  زا  زین  نانآ  دز .  ادـص  ار  ناـهارمه  داتـسیا .  شیولهپ  عفاـن 
 . دابم رادیب  امش  مشچ  تفگ : 

 : تفگ هدرک و  بطاخم  ار  نارای  سپ 

مرح و لها  رهاوخ و  هدرک ،  نانچ  نینچ و  زا  ربخ  اب  ارم  تعاس  نیمه  هک  تسا  عفان  نیا  یتخس !  زور  ناریش  ّتیمح ،  ِباحـصا  يا 
هچ هب  امش  دینک  مربخ  هدمآ ،  هتشاذگ  و  دنا ،  هدرک  یم  هیرگ  هتخیر و  یم  کشا  هک  هدید  عضو  نیا  هب  ار  امش  ياقآ  تالایع  یقاب 

؟  دیلایخ

هطـساو هب  هک  ییادخ  نآ  ّقح  هب  ناه  شاب  هاگآ  بیبح !  يا  دنتفگ :  دندز و  نیمز  رب  ار  اه  هماّمع  هدرک ،  هنهرب  ار  اهریـشمش  نانآ 
اب ار  نانآ  و  مینک ،  یم  ورد  ار  ناشاهرـس  دنـشِکب  شیپ  ار  دوخ  دـنهاوخب  مدرم  نیا  رگا  هدرک ،  دوخ  ّتنم  ریـسا  ار  اـم  طـبهم ،  نیا 

 . مینک یم  ظفح  شنارتخد  نارسپ و  هرابرد  ار  ربمایپ  ّتیصو  و  مییامن ،  یم  قحلم  ناش  هتشذگ  ياه  هدرم  هب  يراوخ 

 . دییایب نم  یپ  زا  نیاربانب  تفگ :  بیبح 

ياه بانط  نیبام  ات  دندیود ،  یم  شلابند  هب  نانآ  تشاذگ و  ياپ  ریز  یمه  دیدرون ،  رد  هدید  هدیدن و  ار  نیمز  هدش و  ناور  دوخ 
 : تشادرب ادص  هداتسیا  مرح  ياه  همیخ 

نامیپ دـهع و  امـش  نادرمناوج  ناّرب ،  ياهریـشمش  تسا  نیا  ادـخ !  ربمایپ  ناگدازآ  رـشاعم  يا  ام !  ناوناب  يا  ربمایپ !  مرح  لها  يا 
رد رگم  دننکن  فالغ  هک  دنا  هتسب 
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رد رگم  دنهدن  ياج  دنا  هدروخ  مسق  امش ،  نامالغ  ياه  هزین  رس  تسا  نیا  و  دشاب ،  هتشاد  ار  امـش  ّتیذا  لایخ  هک  سک  ره  ندرگ 
.دنز مهب  ار  امش  سنا  دهاوخب  هک  نآ  هنیس 

 . دیریگب رارق  ناشیا  ربارب  رد  نانآ  زا  رّکشت  يارب  مه  امش  هّللا !  لآ  ای  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح 

همطاف نارتخد  تیامح  زا  تسد  رگا  نادرم !  كاـپ  ناـکاپ و  يا  دـنتفگ :  یم  یمه  دـندرک و  یم  هبدـن  دـندمآ .  نوریب  مرح  لـها 
تیاکـش هدش  لزان  ام  رب  هک  يدمآ  شیپ  نیا  زا  وا  هب  میـسرب و  ربمایپ  نامّدج  رادـید  هب  ام  هک  یتقو  نآ  دـیراد ؟  رذـع  هچ  دیـشکب 

؟  دندیدن دندینشن ،  دندوبن ،  رضاح  بیبح  نارای  بیبح و  ایآ  هک :  دسرپب  وا  و  مینک ، 

گنج گنج ،  رگا  دندش و  راوس  تسا  يراوس  عقوم  رگا  هک  دندش  هدامآ  باحـصا  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ادـخ  هب  مسق  تفگ : 
 ! (1) دننک ! 

میتفاترب خر  زورما  رگ  هبعک  يانم  زا  دنتشاد :  یم  هضرع  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  لاح  نابز  اب  ایوگ  باحصا 

درک میهاوخ  اّفشلا  راد  ار  شیوخ  ياونین  رشب  يانبا  لهج  درد  نامرد  یپ  زا 
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رشح زور  ات  رشب  عون  يدازآ  یپ  زا 

یسقبع طیبث  نب  دیزی 

رد جع )  يدـهم (  ترـضح  مالـس  دروم  هدوب و  ناگرزب  زا  دوخ  هلیبق  رد  یلئود و  دوسالا  وبا  ناتـسود  زا  لد و  كاپ  نایعیـش  زا  وا 
 . تسا تاّیمئاق 

دوب هعیش  يارب  یعمجم  وا  هناخ  هراومه  دوب .  راوتسا  تخس و  عّیشت  رد  هک  دوب  ینایعیش  زا  هرصب  رهش  رد  دعس ،  رتخد  هّیدعس  هّیرام 
 . دندورس یم  دندونش و  یم  نخس  دندرک و  یم  وگزاب  ثیدح  دنتفرگ و  یم  تفلا  هدمآ  درگ  نآ  رد  هک 

 . دنا هبتاکم  رد  وا  اب  قارع  یلاها  دراد و  قارع  گنهآ  نیسح  هک :  دیسر  ربخ  هفوک  رد  دایز  رسپ  هب 

 . دریگب هدنور  هدنیآ و  رب  ار  هار  درامگب و  ناناب  هدید  هک  داد  نامرف  هرصب  رد  دوخ  رازگراک  هب 

توعد ار  اه  نآ  تشاد ،  رسپ  هد  دیایب .  نوریب  هرصب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  دصق  هب  هک  تفرگ  میمـصت  یـسقبع  طیبث  نبا 
؟  دمآ دیهاوخ  نوریب  شیپاشیپ  نم  اب  امش  زا  کی  مادک  ایآ  دومرف :  دنوش و  هارمه  وا  اب  هک  درک 
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دندوب هّیدعـس  هّیرام  هناخ  رد  وا  اب  هک  دوخ  نانگمه  نارای و  اب  سپ  دنتفریذپ .  ار  وا  توعد  هّللادیبع »  هّللادـبع و  اه «  نآ  زا  رفن  ود 
؟  دمآ دهاوخ  نم  اب  هک  امش  زا  تفر .  مهاوخ  ما و  هدرک  مزج  مزع  نم  تفگ : 

 . میراد ساره  دایز  رسپ  باحصا  زا  ام  دنتفگ :  نانآ 

یکاب رگید  دوش  انشآ  راوتسا و  تخـس  نیمز  رـس  هب  مرتش  ياپ  منیبب  هک  نیمه  مسق  ادخ  هب  نم  اّما  دومرف :  نانآ  هب  گرزب  درم  نیا 
 . دنک لابند  ارم  وگ  دهاوخ  هک  ره  تشاد ،  مهاوخن  بیقعت  زا 

دندیدن اجنآ  ار  دوخ  بوبحم  دنتفر .  هکم  يوس  هب  و  دنتفاتش ،  نوریب  هرـصب  زا  رگید  ناتّمه  دنلب  هّیما و  نب  مهدا  اب  درم  گرزب  نیا 
 . دندناسر مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هب  ار  دوخ  ات  هتفرگ  شیپ  ار  تسد  رود  ياه  نابایب  هار  هدمآ  نوریب  هّکم  زا  . 

مه ماما  رگید  فرط  زا  دش .  ناور  نیـسح  ترـضح  يوک  هب  درک و  ماما  رادید  دصق  دوخ ،  هنب  رد  تحارتسا  زا  سپ  طیبث  نب  دیزی 
هک دندناسر  ترـضح  ضرع  هب  دومرف .  لالجا  لوزن  وا  راظتنا  هب  اجنآ  و  دش ،  دراو  وا  هاگـشیاسآ  هنب و  رد  ات  هتفر  وا  يوجتـسج  هب 

 « . يراوگرزب یگرزب و  یهز  یگناگی ،  رهم و  یهز  تسشن «  يو  تشگزاب  راظتنا  هب  وا  هنب  رد  ماما  هتفر .  امش  ندید  هب  دیزی 

لزنم هب  یتقو  ات  تشگ  زاب  دوخ  لزنم  هب  تسا  هتفر  نوریب  وا  غارـس  هب  ماما  هک  دینـش  دیـسر و  هک  ترـضح  لزنم  هب  طیبث  نبا  يراـب 
 . دناوخ ار  هیآ  نیا  داتفا  تاجن  یتشک  لامج  هب  شمشچ  دیسر و 

.(1) اوُحَْرفَْیلَف » . . .  َِکل�ِذبَف  ِِهتَمْحَِربَو  ِهَّللا  ِلْضَِفب  » 

 ، تسادخ تمحر  لضف و  هب  تمحر ]  تیاده و  وراد ،  هظعوم ،  نیا  ] 
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 . تسا رتهب  دننک ،  یم  عمج  هک  یتورث  همه  زا  نآ  هک  دنوش  داش  نآ  هب  نانمؤم  دیاب  سپ 

هاگنآ تنطلـس  همیخ  ینم  ناـمهم  وت  هک  مرادـن  تخب  زا  رواـب  تلود !  نیا  نم و  دـیوگ :  دوخ  هب  هک  دـنام  نادـب  هیآ  نیا  ندـناوخ 
شیورد يارس 

 . تسام لزنم  رد  رای  هک  تسادخ  لضف  زا  طقف  هکلب  تسام ،  تخب  زا  هن  هک  نیا  هصالخ 

تسا ترضح  رضحم  رد  یناشف  ناج  هک  ندمآ  زا  ار  شدصق  تسـشن و  ترـضح  يوربور  درک و  مالـس  ماما  هب  هیآ  تئارق  زا  سپ 
 . درک نایب 

 . درک ینیسح  ياه  همیخ  همیمض  ار  شهاگرخ  هنب و  سپس  دومرف  ریخ  ياعد  ار  وا  ماما 

نت هب  نت  هزرابم  رد  شدوخ  دندش و  دیهش  لوا  هلمح  رد  شرـسپ  ود  تفرگ .  رارق  يزابناج  یتوکلم  ياضف  رد  ات  دشن  ادج  ماما  زا 
 . دیسر ناناج  لاصو  هب 

رود و رفـس  زا  تقیقح و  يوک  زا  نتفاتـش  رب  رـس  دوخ و  يراشفاپ  زا  درک و  ناراـطق  مه  زا  ادـتبا  رد  هک  یتوعد  زا  گرزب  درم  نیا 
يایرد رد  ار  ّتیفارـشا  شنم  نوچ  نم  هک :  دهد  یم  یمایپ  دوخ  مارآ  تبرت  زا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ترـضح  يوس  هب  دوخ  زارد 

نآ تلیضف  عبنم  رون و  همشچرس  نآ  زا  یناد  ردق  هار  رد  مدیسر .  نیـسح  يوک  نادیهـش  اب  يراطق  مه  تلود  هب  متخادنا ،  تقیقح 
هار ریگولج  تشحو  ساره و  دیابن  مدرم !  يا  ناه  مدناسر .  تداهش  تلود  قیفوت  هب  دوخ  هارمه  هب  ار  رفن  تفه  هک  مدیـشوک  ردق 

 . دیرامشم گرزب  تقیقح  هار  رد  ار  ینادابآ  بآ و  یب  زارد و  رود و  نابایب  دوش ،  دصقم 

 . تسین تقیقح  هار  رد  قدص  يراکادف و  زا  رتهب  یعقوم  یسانش  عقوم  يارب  دیوگ :  یم  یشورس  دننامب  و 

نادرمان شیپ  نادرم  دنران  ورف  تریغ  رس 

يرکاش بیبش  نب  سباع 

هدنز بش  اسراپ و  بیطخ و  رونخس و  هملکلا و  ینعمب  عاجش  دوخ و  هلیبق  سیئر  هعیش و  لاجر  زا  تقیقح ،  ّقح و  درم  گرزب  نیا 
 . دوب راد 

وا دندمآ .  درگ  راتخم  هناخ  هب  وا  تاقالم  يارب  هعیـش  مدرم  رهـش و  لاجر  دـش  هفوک  دراو  یتقو  ملـسم  دـیوگ :  یم  يربط  رفعجوبا 
نیدب تساخرب و  ياج  زا  تاسلج  نآ  زا  یکی  رد  سباع  دنتسیرگ .  یم  قوش  زا  نانآ  درک .  یم  تئارق  اه  نآ  رب  ار  ماما  هتشون  مه 

 : داد نخس  داد  تروص 

هن مراد و  یهاگآ  ناشیا  هشیدنا  زا  هن  مهد و  یم  تربخ  نامدرم  نیا  زا  هن  نم  ار  یتسار  مالسلا !  هیلع  نیسح  ترـضح  هداتـسرف  يا 
ما هداهن  لد  نآ  رب  میوگ  یم  مهد و  یم  مدوخ  زا  هک  يربخ  نم  مسق  ادـخ  هب  یلو  مهد ،  یم  تزیمآ  بیرف  هدـعو  اه  نآ  فرط  زا 

هاگره ما ،  هتفرگ  ار  میمصت  نیرخآ  و 
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امـش هب  يا  همدص  چیه  مراذگن  هک  نآ  يارب  مگنج .  یم  ناتنانمـشد  اب  ناتهارمه  هب  منک .  یم  ناتتباجا  دـینز  ادـص  ارم  هک  هاگیب  و 
راک نیا  زا  مه  يدوصقم  دارم و  منز و  یم  ریـشمش  ناتربارب  رد  منک  تاقالم  ار  ادـخ  هک  رخآ  سفن  گرم و  مد  ات  دوش ،  کـیدزن 

 . تسادخ دزن  هچنآ  زج  میوج  یمن  يزیچ  مرادن و 

یم هفیظو  نانگمه  هب  مه  نودام و  هب  مه  تسا و  قوفام  هب  تمدخ  مه  نمجنا ،  نآ  رد  ملـسم  ربارب  رد  سباع  ینارنخـس  هنوگ  نیا 
 . دشخب یم  ترارح  دهد و  یم  اه  نآ  هب  روتسد  هدراذگ ،  یم  نانآ  ناهد  هب  نابز  دزومآ و 

 . دهد یم  ماجنا  ار  غّلبم  یعاد و  نیدنچ  راک  نخس ،  هنوگ  نیمه  قوفام  يارب 

و تفر ،  شیپ  دـیاب  مه  ییاـهنت  اـب  تفگ :  هک  دـناسر  يا  هیاـپ  هب  ار  سفن  هب  داـمتعا  رگا  روشک ،  هکلب  رگـشل  بیطخ  تسا  مولعم 
 : تفگ هک  دیناسر  هیاپ  هب  ار  تقیقح  هب  افتکا 

زازتها هب  و  دنک ،  یم  داجیا  ار  سفن  هب  دامتعا  ّوج  یگدنزارب  یگنادرم و  هقطنم  رد  تسا ،  یفاک  يراثن  ناج  يارب  فده  هنوگ  نیا 
یم داـمتعا  ّسح  رب  دـنک و  یم  دراو  يدـیدج  یگدـنز  ملاـع  رد  ار  دوخ  نارگید و  تداـشر ،  رنه و  تعاجـش و  جاوما  زا  ّوج  نیا 

يرظن وا  دوخ  هچرگا  و  دناشک ،  یم  دوخ  لابند  هب  ار  مدرم  شیب  ای  مک  ینعی  درک .  دهاوخ  ورشیپ  يراکادف  رد  ار  هدنیوگ  دیازفا و 
دننک مادقا  دنیوگب و  نخس  دنزیخرب ،  تداشر  رب  زین  نانآ  هک  دنک  یم  راداو  ار  اه  نآ  راچان ،  هب  دشاب  هتشادن  ضارغا  هنوگ  نیا  هب 

.

ماقم رد  يرگید  هب  دامتعا  تفگ :  هدرمشن ،  مزال  ار  سفن  هب  دامتعا  زج  دوخ  مادقا  يارب  تشاد  تقیقح  هب  هیکت  سباع  نوچ  اجنیا 
دوجو زا  يرادرب  هرهب  رد  و  سب ،  دیاب و  سفن  هب  دامتعا  زاغآ  رد  مادقا ،  يارب  دـشاب ،  مه  دـیابن  تسین و  مزال  تقیقح  هب  تمدـخ 

 ، مادقا رد  تفگ :  هنادیشر  سب .  دیاب و  تقیقح  زارحا  هب  يافتکا  ماجنا ،  رد 
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 . تشاد دیابن  يرظن  تلیضف  هب  زج  رمع ،  زا  يرادرب  هرهب  رد  و  سفن ،  زج  تسین  مزال  یکمک 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ترـضح  يارب  يا  همان  دش  لقتنم  یناه  هناخ  هب  راتخم  هناخ  زا  هک  ینامز  دـندرک و  تعیب  ملـسم  اب  مدرم  یتقو 
 . داتسرف هّکم  هب  سباع  هارمه  تشون و 

ّقح زا  عافد  هدامآ  بذوش  هارمه  يرکاش  سباع  دندش ،  دیهش  باحـصا  زا  یـضعب  هدش و  مرگ  گنج  رونت  هک  اروشاع  هماگنه  رد 
 . دراد بیجع  يراتفگ  بذوش  اب  دش . 

هراوس و یکشخ و  ییایرد و  ییاوه و  ياه  گنج  نایم  رد  تسا .  تمکح  زا  یناشف  شتآ  راجفنا  ییوگ  وت  گنج  ناشف  شتآ  رد 
عقوم نآ  رد  دشاب و  هدیسر  ناوختـسا  هب  دراک  هک  دهد  یم  خر  یماگنه  نآ  و  تسا ،  رت  كانرطخ  همه  زا  نت  هب  نت  گنج  هدایپ ، 
ظفح هریاد  زا  دنامب  یقاب  تارفن  رد  رصتخم  یمکح  رگا  و  دور ،  یم  نیب  زا  یلخاد  تموکح  سفن و  طبض  و  درپ ،  یم  رس  زا  لقع 

 . دنام دهاوخن  یقاب  يأر  تلاصا  یلو  تسین  نوریب  ناج 

؟  تمکح نهاریپ  رد  يروشحلس  ای  روشحلس ،  نهاریپ  رد  تسا  میکح  رفن  کی  هدنیوگ  میرگنب  کنیا 

؟  يزاسب هچ  ینک ،  هچ  یهاوخ  یم  زورما  بذوش !  يا  دومرف :  سباع  دش ،  رجفنم  تمکح  هوک  ایوگ 

 . موش هتشک  ات  منک  یم  گنج  ربمایپ  رتخد  رسپ  يور  شیپ  وت  هارمه  هب  مزاس ؟  یم  هچ  تفگ :  خساپ  هب 

اب ات  نک ،  يراکادـف  هّللادـبعوبا  لباقم  رد  هداتفا  شیپ  دـش ،  مولعم  فیلکت  هک  ایلاح  دوب ،  هنوگ  نیمه  وت  هب  منامگ  تفگ :  سباع 
باستحا وت  نوچ  نداد  هتشک  هب  زین  نم  هدرک و  باستحا  شرگید  ناراثن  ناج  هب  هک  نانچ  مه  دنک ،  باستحا  وت  نوچ  ندش  هتشک 

 . منک

ص:95

رون ناوراک  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دریگب ضوع  ادخ  زا  دروآ و  ادخ  باسح  رد  ار  وا  غاد  دنیب و  ار  يزیزع  گرم  هچ ؟  ینعی  باستحا 

اب درک و  مالس  عادو  دصق  هب  هداتـسیا و  ترـضح  يور  شیپ  دمآ ،  ماما  هب  ور  درک ،  بذوش  اب  هک  ییوگو  تفگ  نآ  زا  دعب  سباع 
 : تشاد هضرع  ترضح  هب  باطخ  افو  ششوج 

رت بوبحم  ای  رتزیزع  هک  مراد  یکیدزن  هن  رود و  هن  هناگیب ،  هن  شیوخ و  هن  نیمز ،  تشپ  رد  ادخ  ّقح  هب  شاب  هاگآ  هّللادبعوبا !  يا 
منوخ ناج و  زا  رتزیزع  يزیچ  تندش ،  هتـشک  زا  يریگولج  متـس و  نیا  زا  عافد  ملظ و  عفد  يارب  هک  دوب  رودـقم  رگا  دـشاب ،  وت  زا 

 . مدرک یم  هّتبلا  منک  فرص 

 . متفر نآ  رب  مراوتسا و  تردپ  تیاده  وت و  تیاده  رب  انامه  نم  هک  شاب  دهاش 

 . دوبن وا  نادیم  هب  ندمآ  تأرج  ار  يدحا  تفر .  مدرم  نآ  بناج  هب  هنهرب  ریشمش  اب  هدایپ  سپس 

 . دوب نیگنس  دعس  رسپ  يارب  ینعم  نیا 

 . دینکشب مهرد  ار  شندب  گنس  اب  دز :  دایرف  داد و  ناراب  گنس  نامرف 

تخادنا و بقع  هب  رس  زا  ار  دوخ  هالک  نت و  زا  ار  هرز  دید ،  نینچ  یتقو  وا  دندرک .  شناراب  گنس  بناج  ره  زا  نامرف  نآ  زا  سپ 
 . درک هلمح  یمّنهج  ناگناوید  نآ  رب  سپس 

یم درک و  یم  هدنکارپ  شریشمش  يولج  رد  ار  مدرم  نیا  زا  رفن  تسیود  زا  رتشیب  هک  شمدید  ادخ  يدنوادخ  هب  دیوگ :  یم  يوار 
 . دندیرب نت  زا  شرس  دنتشک و  ار  وا  ات  تفرگ  رد  یتخس  گنج  دنتفرگ ،  شا  هنایم  رد  هرخالاب  دنارات ، 

ار هدیرب  رس  هس  ماما ،  باحصا  هدیرب  ياهرس  زا  دیوگ :  یم  يوامس  ثّدحم 

ص:96

رون ناوراک  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


 : دندرک باترپ  نیسح  ياپ  شیپ 

 . ریمع نب  هّللادبع  رس  لوا : 

 ! ملد هویم  يا  تنسحا  تفگ :  تفرگرب و  ار  نآ  شردام  هک  هدانج  نب  رمع  رس  مود : 

رمع دندرک و  هعزانم  مه  اب  شرس  درگ  یعمج  دش ،  هدیرب  نت  زا  شرس  دش  هتشک  هک  ماگنه  نآ  نوچ  سباع ،  دنلبرـس  رـس  موس : 
 ! ! درک باترپ  نیسح  دزن  ار  رس  سپس  داد ،  لصیف  ار  اه  نآ  شکمشک  دعس 

يدئاص همامث  وبا 

هیلع نانمؤم  ریما  صاخ  نایعیـش  ناوریپ و  زا  و  نادْـمَه ،  هلیبق  ناعاجـش  ناروـالد و  زا  يدـئاص و  هّللا  دـبع  نب  ورمع  شکراـبم  ماـن 
مالـسا لوسر  لصفالب  نیـشناج  هّیلک و  تیالو  بحاص  مظعالا ،  هّللا  یلو  اب  اه  تدهاجم  دـهاشم و  روما و  همه  رد  و  دوب ؛  مالـسلا 

 . دوب ناکاپ  حور  غارچ  ناقشاع و  ماما  نافراع و  رورس  باکر  مزالم  و  تشاد ؛  یهارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نآ زا  هناناج  تفرگ و  رارق  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  رضحم  رد  هناقشاع  هناصلاخ و  دوجو و  همه  اب  نانمؤم  ریما  تداهش  زا  سپ 
 . درک تعباتم  ایند  نید و  روما  رد  ترضح 

درگ یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  هناخ  رد  همامثوبا  هلمج  زا  نایعیـش  هیواه  هاچ  رد  راکبان  نآ  نتفرگ  رارق  هیواـعم و  تکـاله  زا  سپ 
یمالـسا تموکح  لیکـشت  نایوما و  اب  هزرابم  يارب  هفوک  هب  ندـمآ  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  زا  همان  هلیـسو  هب  دـندمآ و 

 . دش رقتسم  هفوک  رد  لیقع  نب  ملسم  بانج  ترضح ،  نآ  هژیو  هدنیامن  نانآ ،  ياه  همان  یمرگ  لد  هب  ات  دندرک  توعد 
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هحلسا لیقع  نب  ملـسم  يارب  همامثوبا  داشرا ،  باتک  رد  دیفم  خیـش  ریظن ،  مک  دنمـشناد  گرتس و  ثدحم  گرزب و  هیقف  تیاور  هب 
هک یلاوما  و  تشاد ،  عماج  شالت  لماک و  یعـس  ریگ و  مشچ  یـششوک  راک  نیا  رد  تخاس و  یم  مهارف  گـنج  رازبا  دـیرخ و  یم 

 . دش یم  یگنج  گرب  زاس و  هحلسا و  هیهت  هنیزه  همامثوبا ،  هلیسو  هب  شبانج  روتسد  هب  دندروآ  یم  ملسم  يارب 

اب هزرابم  هدامآ  وا  یتسرپرـس  هب  ملـسم  نارای  دش و  هفوک  دراو  دایز  نبا  نوچ  دیوگ :  یم  لماک  هب  فورعم  دوخ  باتک  رد  ریثا  نبا 
نآ يوس  هب  دوخ  رگـشل  شخب  راهچ  زا  شخب  کی  یتسرپرـس  هب  ار  همامثوبا  لیقع  نب  ملـسم  دـندش ،  داـسف  يدـیلپ و  هموثرج  نآ 

 . دومن میمت  نادْمَه و  هلیبق  رادرس  ار  وا  تشارفارب و  همامثوبا  مان  هب  یمچرپ  تشاد و  لیسگ  راکبان  راّدغ 

نیا رد  تسناوت  هک  نادـنچ  و  درک ،  هرـصاحم  هرامالاراد  رـصق  رد  ار  دایز  نب  هّللادـیبع  روآ  گـنج  هدـنمزر  نآ  روـالد ،  هماـمثوبا 
 ، دروآ رد  ياپ  زا  شنارای  تسد  لماوع و  همه  اـب  ار  ادـخ  نمـشد  نآ  هک  دوب  نیا  شا  هدارا  تین و  و  دـیزرو .  يراـشفاپ  هرـصاحم 

هعوط هناخ  هب  بش  یکیرات  رد  راچان  هب  ار  وا  و  تشاذـگ ،  اـهنت  بیرغ و  ار  ملـسم  هفوک ،  مدرم  سرت  داـیز و  نبا  يرگ  هلیح  یلو 
 . دش ناهنپ  دوخ  هلیبق  رد  ادخ  نانمشد  اب  هزرابم  زا  نانآ ،  ینیشن  بقع  مدرم و  ییافو  یب  زا  سپ  مه  همامثوبا  و  دیناشک ، 

نآ گنرد  یب  تفای  یم  تسد  وا  هب  رگا  و  تشاد ؛  يراشفاپ  رارـصا و  هنیمز  نیا  رد  و  تساخرب ،  همامثوبا  يوجتـسج  هب  داـیز  نبا 
لد و كاپ  قداص  و  قشاع ،  فراع  نآ  یلو  درک .  یم  هعطق  هعطق  ار  وا  سپس  هجنکش و  راچد  هلحرم  نیرت  تخس  هب  ار  الاو  ناسنا 

نایم ار  دوخ  دمآ و  نوریب  هفوک  زا  هاریب  هار و  زا  ناهنپ  یتروص  هب  همهاو  نودب  تعاجش و  لامک  رد  قشع ،  همـشچ  زا  هتفرگ  وضو 
ماما يدبا و  قوشعم  هب  هار 
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درک تباث  نایناهج  همه  هب  و  دیناهر ،  ترخآ  ایند و  مغ  زا  لد  دیناسر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  شا  یعقاو  بولطم  یقیقح و 
تداعـس و يوگ  و  تخیوآ ،  قوشعم  ناـماد  هب  و  درک ،  یط  ار  میقتـسم  طارـص  ناوـت  یم  یتـیعقوم  ره  رد  و  یطیارـش ،  ره  رد  هک 

 . دروآ تسد  هب  گنرد  یب  هناصلاخ و  یتمحز  كدنا و  یششوک  اب  ترخآ  ایند و  یتخبشوخ 

ترضح دزن  ار  يا  هداتسرف  تساوخ  یم  دیسر ،  البرک  هب  دوخ  سحن  شترا  اب  دعس  رمع  نوچ  دنا :  هدرک  تیاور  نارگید  يربط و 
بانج نآ  دزن  نتفر  زا  رگـشل  دارفا  یلو  دمهفب ،  نیمزرـس  نآ  هب  ار  ترـضح  نآ  ندـمآ  زار  ات  دراد ،  لیـسگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ترافـس ناونع  هب  مینک  یم  ایح  میدرک و  هفوک  هب  توعد  وا  زا  نتـشون  همان  اب  ام  هک  دندروآ  یم  هناهب  رذـع و  دـندرک و  یم  عانتما 
 ! میور وا  دزن 

رـس یهاوخب  رگا  مناسرب و  وا  هب  ار  تماغیپ  مورب و  نیـسح  دزن  ات  نک  باـختنا  ارم  تفگ :  تساـخ و  اـپ  هب  یبعـش  هّللادـبع  نب  ریثک 
 ! مروایب تدزن  ار  شا  هدیرب 

؟  يا هدمآ  نیمزرس  نیا  هب  هچ  يارب  وگب  ورب و  وا  دزن  طقف  يروایب  ار  شا  هدیربرس  مهاوخ  یمن  تفگ :  دعس  رمع 

هیلع نیسح  ترضح  هب  يور  داتفا  هّللادبع  نب  ریثک  هب  شمشچ  یتقو  همامث  وبا  دش .  هناور  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  بناج  هب  وا 
 : تفگ درک و  مالسلا 

رب هار  رس  تشگزاب و  ریثک  يوس  هب  تعرس  هب  سپس  دیآ ،  یم  امش  يوس  هب  مدرم  نیرت  كاب  یب  نیرتریرـش و  انامه  هّللادبعابا !  ای 
 : داد نامرف  وا  هب  تفرگ و  وا 

 . ایب کیدزن  هاگنآ  راذگب  ار  تریشمش 

نم منک ،  یمن  ادج  دوخ  زا  ار  دوخ  هحلسا  زگره  نم  ییوگ ،  نم  اب  نخـس  نیا  هک  دسر  یمن  ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  هن  تفگ :  ریثک 
 . مدرگزاب هنرگو  مناسرب  ار  ممایپ  تروص  نیمه  اب  یهاوخ  یم  رگا  متسه ،  دعس  نبا  يوس  زا  يروآ  مایپ 
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درم وت  مناسرب ،  میالوم  هب  نم  ات  وگب  نم  هب  ار  تمایپ  یـسرب ،  میالوم  رـضحم  هب  هحلـسا  اـب  مهد  یمن  هزاـجا  نم  تفگ :  هماـمثوبا 
 . يرادن ار  نیسح  رضحم  هب  ندیسر  تقایل  یتسه و  يزیرنوخ  رجاف و  قساف و 

 . درک تعجارم  داد و  مانشد  تفشآرب و  ریثک 

هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  نارای  زا  شخب  ود  هک  یلاح  رد  اروشاع ،  زور  مرگامرگ  رد  هدـمآ :  لـتقم  ياـه  باـتک  رتشیب  رد 
رـضحم هب  هتفخ  نوخ  هب  نادیهـش  رانک  گنج و  نادـیم  طسو  همامثوبا  دـندوبن  یقاـب  یکدـنا  زج  دـندوب و  هدیـسر  تداهـش  فرش 

 : تفگ دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح 

�یقلأ نأ  ُّبُحاَو  هّللا ،  َءاشنإ  کَنود  لتقا  یّتح  لَتُقتال  هّللاَو  الَو  َْکنِم  اُوبَرَْتقا  دَق  ءالؤه  �يرأ  ینإ  ءادِفلا .  کل  یـسفَن  هّللادـبع !  ابا  ای 
 . ا�ُهْتقَو �ینَد  ْدَق  ِهالَّصلا  هِذَه  ُتیّلَص  ْدقَو  ّیبَر 

ات يوشن  هتـشک  وت  دنگوس  ادخ  هب  دنا ،  هتخورفا  گنج  رونت  و  دنا ،  هتخارفا  تلتاقم  مچرپ  هچ  رگا  تیادـف ،  مناج  هّللادـبع !  ابا  يا 
 ! ! مراذگب وت  اب  تعامج  اب  هدیسر  شتقو  هک  يزامن  نیا  هک  یلاح  رد  منک  رادید  ار  میادخ  مراد  تسود  مطلغن ،  دوخ  نوخ  هب  نم 

ْنأ ْمُهُولَـس  َلا�ق  َُّمث  اهتقَو .  ُلّوأ  ا�ذـ�ه  ْمَعَن  َنیرِکاّذـلا ،  َنیّلَـصُملا  َنِم  ُهّللا  َکَلَعَج  َهالَّصلا  َترکَذ  َلاَـق :  مث  ُهَسأَر  ُنیـسُحلا  َعَفَرَف  َلـا�ق : 
 . یّلَُصن �یّتَح  اّنَع  اوُّفُکَی 

باسح هب  نارازگزامن  زا  ار  وت  ادـخ  تسا  رهظ  ماگنه  يرآ ،  همامثوبا  دومرف :  تشادرب و  نامـسآ  بناج  هب  رـس  مالـسلا  هیلع  ماـما 
همادا ار  گنج  سپـس  مینک ،  مایق  زامن  هب  ام  ات  دنهد  تلهم  هک  دیهاوخب  مدرم  نیا  زا  نونکا  يدش ،  رکذـتم  ار  زامن  تقو  هک  دروآ 

 . میهد

زا ار  مالسا  عیارش  ایآ  تشادرب :  دایرف  دمآ و  دیزی  رگشل  ربارب  رد  رهاظم  نب  بیبح 
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؟  میهد (1) همادا  ار  گنج  زامن  زا  سپ  و  مینک ؟  زامن  هماقا  ام  ات  یتسیا  یمن  زاب  لاتق  گنج و  زا  ایآ  يا ؟  هدرب  دای 

 ! ! تسین ادخ  شریذپ  دروم  وت  زامن  هک  رآ  ياج  هب  زامن  یهاوخ  یم  هچ  ره  نیسح !  ای  تشادرب :  دایرف  ریمن  نب  نیصح 

یمن لوبق  ادخ  هاگرد  هب  ادخ  لوسر  دنزرف  زامن  دوش و  یم  هتفریذپ  وت  زامن  ایآ  راوخ !  بارش  نز  دنزرف  يا  تشادرب :  دایرف  بیبح 
! ؟  دوش

فرش هب  نآ  رثا  رب  بیبح  هک  تفرگرد  یتخس  گنج  وگتفگ  نیا  یپ  زا  دنداد ،  نمشد  هب  نکش  نادند  یخساپ  زین  باحـصا  رگید 
 . دمآ لیان  تداهش 

 : درک ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  رضحم  هب  دش ،  یناشف  ناج  هدامآ  فوخ  زامن  يادا  زا  سپ  همامث  وبا 

اَی مَّدَـقَت  مالـسلا :  هیلع  ُنیَـسُحلا  َلا�قَف  ًـالیتَق ،  َکـِلْهأ  ْنِم  ًادـیحَو  َكا�رأَو  َفَّلََختأ  ْنأ  ُتْهِرَکَو  یبا�حـصِأب  قِْحلا  ْنأ  ُتمَمَه  ْدَـق  ّینإ 
 : ٍهَعاَس ْنَع  َِکب  َنوُقِحال  ّانإَف  هماُمثابأ 

دنتفر ناراوگرزب  نآ  هک  یهار  زا  هک  مرادن  تسود  و  موش ،  قحلم  نانآ  هب  مناسرب و  منارای  هب  ار  دوخ  هک  ما  هدـش  هدامآ  نم  انامه 
شیپ مدـق  همامثوبا !  يا  دومرف :  ترـضح  منیبب ،  لوتقم  ای  راک  ددـم  یب  بیرغ و  هنوگ  نیا  ار  وت  هک  تسین  تقاط  ارم  منامب و  زاـب 

 . دش میهاوخ  قحلم  امش  هب  یکیدزن  نیمه  هب  مه  ام  هک  راذگب 

هشیر و یب  ناهبور  نآ  رب  تسار  پچ و  زا  دز و  نمشد  هاپس  هب  ار  دوخ  بیهم  ریـش  بیـشارس و  لیـس  نوچ  همامثوبا  ماگنه  نیا  رد 
كاخ هب  ار  یهورگ  درب و  هلمح  ساسا 
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 . تسویپ هّللا  ءاقل  هب  دایز  تحارج  رثا  رب  ات  تخادنا ،  كاله 

 : هدمآ هسدقم  هیحان  ترایز  رد 

 . يِدئاَّصلا ِهّللاُدبَع  ِْنب  ورْمَع  هماَُمث  یبأ  �یلَع  ُمالَّسلا 

دـشاب ناج  نداد  تسد  زا  ياپ  هچرگ  یکانرطخ  نیگنـس و  هثداح  ره  نادـیم  رد  ار  بجاو  زاـمن  ناوت  یم  هک  درک  تباـث  وا  يرآ ، 
 . دروآ ياج  هب  تعامج  اب  یتح 

نیرت تخس  رد  ناوت  یم  هک  درک  تباث  و  دوب .  دوخ  نامز  ماما  وریپ  یعقاو و  هعیش  ناوت  یم  اه  یتخس  همه  لد  رد  هک  درک  تباث  و 
ياـقل هب  ندیـسر  ناـناج و  ترـضح  هب  ناـج  شورف  اـت  وا  اـب  و  داتـسیا ،  راّدـغ  نمـشد  ربارب  رد  و  درک ،  عاـفد  قح  زا  اـه  تیعقوـم 

 . درک هلباقم  تاذ  ّتنج  رد  نتفرگ  رارق  و  شترضح ، 

يرافغ دیسا  نب  هفیذح  ردارب  دنزرف 

باحصا زا  هک  دیسا  نب  هفیذح  زا  دوخ  دنس  هب  تاجردلا  رئاصب  شزرا  اب  ربتعم و  باتک  رد  یمق  رافص  نسح  نب  دمحم  لیلج  خیش 
نـسح ترـضح  يراوح  زا  تمایق  رد  و  درک ،  تیاضر  مالعا  نانآ  زا  ادـخ  هک  تخرد  ریز  ناگدـننک  تعیب  زا  و  دوب ،  ادـخ  لوسر 

ات مالـسا  ظفاح  نید و  تخرد  ياقب  هیام  هک  هیواـعم  اـب  حلـص  زا  سپ  یبتجم  ترـضح  نوچ  دـنک :  یم  تیاور  تسا  مالـسلا  هیلع 
 . مدش هارمه  ترضح  اب  نم  درک ،  تکرح  هنیدم  يوس  هب  دوب  تمایق 

 ! دوش یمن  ادج  رتش  نآ  زا  راوگرزب  نآ  تسا و  تکرح  رد  ترضح  يور  شیپ  شراب  اب  يرتش  مدرک  یم  هظحالم  ریسم  روط  رد 

ردپ و متفگ :  ترضح  هب  تسوا !  هجوتم  یبتجم  ترضح  دور  یم  فرط  ره  هب  رتش  مدید  یم  یلو  متشادن ،  ربخ  رتش  نآ  راب  زا  نم 
؟  دیوش یمن  ادج  نآ  زا  و  دیراد ،  یمن  رب  نآ  زا  مشچ  امش  هک  تسیچ  رتش  نیا  راب  رگم  تیادف ،  مردام 
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 . تسا رتفد  ناوید و  شراب  دومرف :  هن .  متفگ :  تسیچ ؟  شراب  یناد  یمن  دومرف : 

 . تسا تبث  نآ  رد  ام  ناوریپ  نایعیش و  مان  هک  يرتفد  ناوید و  دومرف :  يرتفد ؟  ناوید و  هچ  متفگ 

 : دومرف ترـضح  منیبب ،  ناوید  نیا  رد  ار  دوخ  مان  مراد  تسود  نم  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  متفگ :  ترـضح  هب  دیوگ :  یم  هفیذح 
 . مهد ناشن  وت  هب  ات  ایب  ادرف 

؟  تسیچ تتجاح  دومرف :  میدیسر ،  ترضح  رضحم  هب  مردارب  دنزرف  اب  دیمد  حبص  نوچ  دیوگ :  یم  هفیذح 

تـسا داوس  اب  وا  تسا .  نم  ردارب  دنزرف  متفگ :  تسیک ؟  ناوج  نیا  دومرف :  دیداد  نم  هب  زورید  هک  يا  هدـعو  هب  افو  مدرک  ضرع 
ار طـسوا  رتـفد  ناوـید و  داد  ناـمرف  ترـضح  دـناوخب .  ناوـید  نآ  رد  ار  یماـسا  اـت  ما  هدروآ  دوـخ  هارمه  ار  يو  داوـس .  یب  نم  و 
هک تسا  نم  مان  نیا  ومع !  يا  تفگ :  تئارق  لاح  رد  ناهگان  درک ،  هعلاطم  هب  عورـش  هفیذح  ردارب  رـسپ  دندروآ  نوچ  دندروایب . 

 ! دراد ؤلألت  یئانشور  نآ  زا  دهد و  یم  رون  تسا و  تبث  ناوید  نیا  رد 

ود ره  درک ،  ادـیپ  یتوـکلم  ناوـید  نآ  رد  ار  وا  ماـن  شردارب  دـنزرف  تسا ؟  رتـفد  ياـجک  رد  نم  ماـن  نیب  هب  رگنب  تفگ :  هفیذـح 
 . تسا (1) تبث  تیب  لها  رتفد  رد  هعیش  ناونع  هب  ناشمان  هک  دندش  لاحشوخ  رورسم و 

نایتوکلم نایرون و  زا  دیـشخرد و  یم  نایعیـش  مان  ناوید  رد  شمان  قفا  زا  شحلاص  لمع  قـالخا و  ناـمیا و  رون  هک  شردارب  رـسپ 
درک تباث  دیسر و  تداهش  عیفر  هجرد  هب  ات  دنام  مدق  تباث  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  رانک  البرک  ریظن  یب  هثداح  رد  دوب 

 : هک درک  تباث  و  دنبذاج .  ار  نایرون  رم  نایرون  هک : 

 « . تا�ِبیَّطِلل َنیِبیَّطلا  » 
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هاگ هضرع  هب  توسان  تشد  نهپ  زا  دوش و  يرون  ناسنا  دناوت  یم  یهّللا  تفالخ  ماقم  نداد  ققحت  اب  یکاخ  ناسنا  هک  درک  تباث  و 
 . دزاس نادواج  رادیاپ و  یتسه  همه  رد  ار  شا  هزاوآ  دسرب و  توکلم 

ثرح نب  دعسو  ثرح  نب  فوتحلاوبا 

ناورهن جراوخ  زا  ردارب  ود  نیا  هک :  دـننک  یم  لـقن  هیدرولا  قئادـح  باـتک  زا  باـقلالاو  ینکلاو  هعیـشلا  ناـیعا  یناـقمام و  لاـجر 
اروشاع زور  ات  دندمآ و  البرک  نیمزرس  هب  موصعم  ماما  اب  هلتاقم  مالسلا و  هیلع  نیسح  ترضح  اب  گنج  يارب  دعس  رمع  اب  و  دندوب ،

 . دندوب دعس  رمع  رگشل  رد 

تقوم یگدنز  يانگنت  زا  یناشفناج  اب  و  دنتساخرب ،  داهج  هب  صالخا  تفرعم و  لامک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  نارای  نوچ 
 : هلمج اب  ار  وا  یهاوخ  يرای  ماما و  تبرغ  يادص  ردارب  ود  نآ  دنتسویپ ،  قح  ياقل  هب  دنتسر و  ایند 

یننیعی نیعم  نم  له  ینرصنی و  رصان  نم  له 

راک رد  دوخ و  راک  رد  هشیدنا  لمأت و  یکدـنا  اب  دـندید ،  ار  مرح  نارتخد  نانز و  تیب و  لها  دایرف  هلان و  بارطـضا و  و  دـندینش ، 
هشیدنا رکفت و  نیا  و  تسا ،  قح  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  ریـسم  لطاب و  ناشریـسم  هک  دنتفایرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح 

 . دنک يریگ  تسد  نانآ  زا  قح  تیانع  فطل و  تسد  و  دبایرد ،  ار  نانآ  بوبحم  ترضح  تمحر  هک  دش  ببس  كاپ 

 : تسا نیا  نامراعش  ام  دنتفگ :  دندرک و  رگیدکی  هب  يور 

 . هّللا یَصَع  ْنَِمل  هَعاَطَالَو  هِّللّالإ  َمْکُحَال 

 . دشاب یمن  زیاج  هدیزرو  نایصع  ادخ  رب  هک  یسک  زا  يوریپ  تعاطا و  زگره  و  تسین ،  ادخ  هژیو  زج  تموکح 
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مارح و وا  زا  يوریپ  ات  ادـخ  رب  یـصاع  نیـسح  و  دـشاب ،  زیاج  نانآ  زا  تعاطا  ات  دـنیادخ  عیطم  دعـس  رمع  داـیز و  نبا  دـیزی و  اـیآ 
! ؟  دشاب عونمم 

رمع نیا  دنک .  یمن  عولط  تریـصب  شناد و  تدابع و  یگدـنب و  زج  شدوجو  قفا  زا  و  تسام ،  ربمایپ  دـنزرف  هک  تسا  نیـسح  نیا 
تعافش هب  تمایق  يادرف  هک  يربمایپ  نآ  ربمایپ -  دنزرف  نیسح  نتشک  يارب  دایز  نبا  نوچ  يا  هداز  مارح  هتساوخ  هب  هک  تسا  دعس 

 ! هدمآ میراد -  دیما  رشحم  هصرع  رد  شترضح 

میگنجب وا  اب  درادن  قح  زج  یفدـه  تسا و  يرای  یب  تبرغ و  راچد  تساهنت و  هّکی و  هک  یلاح  نیا  رد  یلقع  لیلد  هچ  اب  هنوگچ و 
! ؟  مییوگن خساپ  ار  وا  رصان  نم  له  دایرف  و 

هاـچ زا  و  دـندوب ،  هدز  گـنچ  قح  صاـخ  تیادـه  ياـقثولا  هورع  هب  و  دوـب ،  هدـش  نشور  ناـشلد  تریـصب  قرب  زا  هک  ود  ره  سپ 
تراجت هب  تقو  نیرتمک  اب  ناوت  یم  هک  دندیناسر  تابثا  هب  المع  ار  انعم  نیا  و  دندوب ،  هدیـسر  تیاده  هّلق  هب  هدمآ و  ردـِب  تلالض 

بیرخت و تیادـه  ماما  ناماد  هب  ندز  گنچ  قح و  هب  تشگزاب  هبوت و  اب  ار  یهارمگ  هیاپ  یب  نامتخاس  و  دز ،  تسد  يدـبا  دوسرپ 
هدمآ مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  يوس  هب  دندیشک و  فالغ  زا  ریشمش  تخاس ،  ار  تلیـضف  تیاده و  ناینب  اب  نامتخاس  شیاج  هب 
لامک اب  ود  ره  و  دنداتـسرف ،  باذـع  رپ  خزود  رد  هیواه  هاچ  هب  ار  یهورگ  دنتـساخرب و  هلتاقم  هب  نمـشد  اب  ترـضح  يور  شیپ  ، 
لئان تداهش  فرش  هب  تزع  تفارش و  عبنم  نآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  ناگدید  ربارب  رد  تریصب  شنیب و  تفرعم و  صالخا و 

تیالو تماما و  ماقم  زا  يوریپ  و  یگتـشذگ ،  دوخ  زا  رّکفت و  هشیدنا و  و  تشگزاب ،  هبوت و  هک  دننک  تباث  نایناهج  هب  ات  دـندش ، 
كاپ و  راّود ،  دبنگ  ياضف  رد  یمان  کین  ببـس  ترخآ و  ایند و  تداعـس  ندروآ  تسد  هب  هیام  دناوت  یم  كدـنا  ینامز  رد  هچرگ 

 . ددرگ هدنورپ  ياه  یتشز  ندش 
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ناگدازآ همه  زا  رترب  يا  هدرب  ورمع  نب  ملسا 

دیرخ و مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  شردارب  تداهـش  زا  سپ  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هک  دوب  يا  هدرب  ورمع  نب  ملـسا 
زا یمق  ثدحم  و  یناهفـصا ،  میعنوبا  و  یعفاش ،  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  دیـشخب .  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  هب  ار  يو 

نآرق نایراق  زا  ار  وا  اجیهلا  ناـسرف  باـتک  بحاـص  نوچ  مه  نید  ناـگرزب  دـنا و  هدرک  داـی  دوخ  ياـه  باـتک  رد  ورمع  نب  ملـسا 
 . دنا هدرمش 

نآ باکر  مزالم  درک  تکرح  هکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  ترـضح  نوچ  و  دوب ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  يارب  تباـتک  وا  لـغش 
رب دمآ و  لیان  تداهـش  فرـش  هب  دیآ  یم  هک  یحرـش  هب  اروشاع  زور  رد  ات  دمآ  البرک  هب  هکم  زا  راوگرزب  نآ  اب  و  دش ،  ترـضح 

 . دوزفا ناهج  ناگدازآ  همه  تمارک 

رد دوب  رترب  ناگدازآ  همه  زا  هک  هدـش  يرادـیرخ  هدرب  رادافو و  مالغ  نیا  نوچ  هدـمآ :  باـبحالا  هضور  یلاـئللا و  رحب  باـتک  رد 
 . دمآ مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  رضحم  هب  داهج  نذا  بلط 

 . هاوخب داهج  هزاجا  مالسلا  هیلع  داجس  دیس  مدنزرف  زا  دومرف :  ترضح 

و تفاتش ،  گنج  نادیم  هب  تفگ و  عادو  مرح  لها  اب  تساوخ و  داهج  نذا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  ترخآ  ایند و  دنمتداعـس  نآ 
 . داتسرف خزود  هب  دوب  هتفرگ  راک  هب  تماما  زا  عافد  هار  رد  هک  شریشمش  هب  ار  رفن  داتفه 

هب دـیرخ  رز  يا  هدرب  هک  نیا  زا  و  تسـشن ،  یهلا  درم  نآ  رازراک  ياشامت  هب  همیخ  نماد  ندز  الاب  اـب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح 
 . دوب داش  رورسم و  هتساخرب  تماما  زا  عافد 

اب تفاتش و  مالسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  رـضحم  هب  هرابود  صلاخ ،  يداهج  نایامن و  یگنج  میظع و  يرازراک  زا  سپ  رادافو  هدرب 
 . تشگزاب نادیم  هب  تفگ و  عادو  ترضح  نآ 
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 . داتفا كاخ  هب  دایز ،  تحارج  شطع و  تدش  نیگنس و  هلتاقم  یعس و  ششوک و  ترثک  زا  راب  نیا 

نایناهج هب  ات  تشاذـگ  مالغ  هنوگرب  كراـبم  تروص  تسیرگ و  تخـس  دـش و  رـضاح  وا  نیلاـب  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح 
رد ادخ و  يارب  تاقلعت  همه  زا  وا  هک  دنک  تباث  و  تسا ،  ربکا  یلع  شدنزرف  شزرا  نوچ  مه  هدرب  نیا  يونعم  شزرا  هک  دـنامهفب 

زراب قیداصم  زا  دیهر و  ادخ  هار 

یباحصا نم  ًاریخ  ًاباحصا  ملعا  یناف ال 

 . دش

 . تشادن غارس  نانآ  زا  رتهب  نانآ و  یبوخ  هب  ناهج  رد  ار  ینارای  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  يرآ ، 

بهو نب  بهو 

زا مومهملا  سفن  رد  یمق  ثدـحم  تسا و  هدرک  دای  لیدـب  یب  فراع  ریظن و  مک  ناوج  نیا  زا  بختنم  شزرا  اب  باـتک  رد  یحیرط 
اب هار  ریـسم  رد  دوب و  ینارـصن  يدرم  بهو  نب  بهو  هک :  دنک  یم  لقن  قودـص  ترـضح  یلاما  يروباشین و  لاّتف  نیظعاولا  هضور 
هب دندش و  فرـشم  مالـسا  فرـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  تسد  هب  شرـسمه  ردام و  دوخ و  هدرک و  دروخرب  رون  ناوراک 

 . دنتسسگ مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  زج  دوب  هچره  زا  لد  دنتسویپ و  رون  ناوراک 

شرسمه اب  شفافز  بش  زا  نوچ  و  درک ،  تصخر  بلط  قوشعم  زا  هّللا  لیبس  یف  داهج  رازراک و  نادیم  هب  نتفر  يارب  اروشاع  زور 
 . دمآ نارگ  شرسمه  رب  وا  تقرافم  دوب  هتشذگن  زور  هدفه  زا  شیب 

نشور نم  يارب  بهو !  يا  تفگ :  دوخ  يوش  هب  تفگش ،  تیعضو  نآ  رد  نز 
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تشهب روح  اب  و  يریگ ،  ياج  تشرس  ربنع  تشهب  رد  یسر  تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  باکر  رد  وت  نوچ  هک  تسا 
هک يدنب  رادیاپ  نامیپ  راوتـسا و  دهع  نم  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  رـضحم  رد  هک  تسا  ضرف  بجاو و  يوش ،  شوغآ  مه 

 . ییامنن تماقا  تشهب  رد  نم  زا  يادج  تمایق  يادرف 

وت ترضح  زا  ارم  تشاد :  هضرع  نایکاخ  يداه  نایتوکلم و  ماما  هب  نز  دندیسر  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  رضحم  هب  ود  ره  سپ 
نیا رد  ارم  و  دوش ،  یم  دیهـش  يدوز  هب  تریـس  ابیز  تروص و  وکین  يوش  دنمورب و  ناوج  نیا  هک  نیا  تسخن  تسا :  هتـساوخ  ود 

و دـنیامن .  تظفاحم  نم  زا  ناـشدوخ  زا  یکی  نوچ  مه  اـت  راپـس  شیوخ  تیب  لـها  هب  ارم  نیا  رباـنب  تسین  یـسردایرف  چـیه  هکرعم 
 . دنکن شومارف  ارم  تمایق  يادرف  هک  دریگ  هاوگ  ار  امش  بهو  زورما  هک :  نیا  رگید 

نئمطم ار  رادافو  تفرعم و  اب  نز  نآ  رطاخ  دومرف و  تباجا  ار  وا  تساوخرد  ود  ره  تسیرگ و  تدش  هب  نانخس  نیا  ندینش  زا  ماما 
 . تخاس

دومع شردق  نارگ  نابرهم و  رسمه  دش .  ادج  ندب  زا  شتسد  ود  رازراک  مرگامرگ  رد  تفاتـش .  نادیم  هب  نید  زا  عافد  يارب  بهو 
تردـق و يراد و  ناوت  رد  هک  نادـنچ  داـب ،  تیادـف  مرداـم  ردـپ و  بهو !  يا  دز :  داـیرف  دـمآ و  هاـگمزر  هب  تفرگ و  رب  ار  همیخ 

 . نک رود  ادخ  لوسر  میرح  زا  ار  نمشد  و  هد ،  همادا  داهج  مزر و  هب  دهد  یم  هزاجا  تیورین 

؟  ییامن یم  قیوشت  داهج  هب  ینک و  یم  بیغرت  گنج  هب  ارم  هک  هدش  هچ  میافو !  اب  رسمه  تفگ :  بهو 

يادص یتقو  دوخ  نم  تفگ :  نز 

 . اّنَع ُّبُذَی  ٍّبا�ذ  ْنِم  ْلَه  ها�تَدْحَواَوَو  هارِصاَن  َهَِّلقاَو  هاََتبْرُغاَو 

 : متفگ دوخ  اب  مدز و  اپ  تشپ  ایند  یگدنز  هب  متسش و  تایح  زا  لد  مدینش  نیسح  زا  ار 

ص:108

رون ناوراک  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


 ! مزابرد راک  نیا  رس  رب  ناج  مگنجب و  ناراکبان  نیا  اب  ات  ما  هدرک  مزج  مزع  نونکا  دیآ ؟  راک  هچ  هب  تیب  لها  زا  سپ  یگدنز 

 . تسین هدهع  رب  داهج  ار  وت  هک  درگ  زاب  اه  همیخ  هب  نز !  يا  تفگ :  بهو 

 . منک مالسلا  هیلع  نیسح  يادف  لباقان  ناج  مطلغرد و  نوخ  هب  وت  هارمه  ات  مباتن  داهج  زا  يور  نم  تفگ :  شلد  ریش  رسمه 

 . تشاد زاب  نمشد  هب  هلمح  زا  تفرگرب و  رسمه  هماج  نادند  اب  دراد ،  زاب  ار  وا  هک  تشادن  ندب  رد  تسد  نوچ  بهو 

يراـی شرـسمه  ندـنادرگزاب  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  زا  تشادرب و  داـیرف  بهو  دـیناهر .  بهو  تسد  زا  ار  دوـخ  نز 
 . تساوخ

نانز هدرپارـس  هب  نز !  يا  داب .  وکین  يازج  نم  تیب  لها  يوس  زا  ار  امـش  دهد ،  ریخ  شاداپ  ناتیادخ  دومرف :  دمآ و  نادیم  هب  ماما 
 . تسین اور  نانز  رب  تلتاقم  اریز  درگزاب ؛ 

 . تسا هیما  ینب  تسد  هب  تراسا  زا  رتناسآ  نم  رب  ندش  هتشک  نوچ  مگنجب  ات  راذگب  نم !  يالوم  تفگ :  نز 

 . دینادرگزاب تظعوم  تحیصن و  نابز  هب  ار  وا  ًاتیاهن  تسیز و  یهاوخ  لاح  کی  هب  ام  نانز  اب  وت  درگرب  دومرف :  ترضح 

کتلوص دشا  ام  تفگ :  دعس  رمع  تشاد .  لیسگ  دعس  رمع  دزن  دومن و  ریگتسد  ار  وا  درک و  هلمح  بهو  هب  نمشد  رگید  فرط  زا 
يوس هب  ار  رـس  نآ  دندرک و  ادج  بهو  ندب  زا  رـس  ات  داد  نامرف  هاگنآ  و  دوب !  راوشد  تخـس و  هچ  مزر  نادیم  نیا  رد  تا  هلمح  ! 

 : تفگ دیسوب و  تفرگ و  ار  شدنب  لد  هدیرب  رس  بهو  ردام  درک .  باترپ  نیسح  هاپس 

 « . هّللاِْدبَع یبا  يَدَی  َْنَیب  َِکتَداَهَِشب  یهْجَو  َضََّیب  يذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  » 
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 . تخاس دنموربآ  ارم  نیسح  يور  شیپ  رد  تتداهش  ببس  هب  هک  ساپس  ار  ادخ 

هک مهد  یم  یهاوگ  فلخان !  نامدرم  يا  و  فرـش !  زا  يراع  تیعمج  و  هدیهوکن ،  تما  يا  تفگ :  درک و  نمـشد  هب  يور  سپس 
 . دنراد يرترب  فرش و  امش  رب  هسینک  رد  دوهی  اسیلک و  رد  يراصن 

ود تخات و  نادیم  هب  تفرگرب و  ار  همیخ  دومع  هاگنآ  و  درک ،  باترپ  دعس  رمع  هاپس  يوس  هب  ار  هدیرب  رس  مشخ  يور  زا  سپـس  و 
 . تخادنا كاله  كاخ  هب  ار  نمشد  تارفن  زا  رفن 

تدنزرف وت و  تسین  اور  نانز  رب  داهج  هک  نیشنب  ياج  رب  تفگ :  دینادرگزاب و  ار  وا  تفر و  نادیم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح 
 . دیراد ياج  تشهب  رد  ربمایپ  نم  ّدج  اب  بهو 

 : تفگ تشگزاب و  ماما  نامرف  هب  تریس  وکین  ردام  نآ 

 . یئاَجَر ْعَطْقَتَال  یَهلا 

 . نکم دیماان  تتامارک  فطل و  هب  تتایانع و  تمحر و  هب  ار  مدیما  ایادخ ! 

 . درک دهاوخن  عطق  ار  وت  دیما  زگره  ادخ  دومرف :  وا  هب  ماما 

جاجح نب  رباج 

 : دنا هتفگ  وا  هراب  رد  خیرات  بابرا  و  هدرک ،  دای  وا  زا  دوخ  لاجر  باتک  رد  یناقمام 

 . دوب صلاخ  بان و  يا  هعیش  هفوک و  مدرم  زا  الاو و  یناسنا  عاجش و  رایسب  يراکراوس  وا 

یماگنه و  داد ،  تعیب  تسد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  صاخ  بیان  ناونع  هب  لیقع  نب  ملـسم  اب  تبالـص  لامک  اب  هفوک  رد  يو 
هیلع نیـسح  ترـضح  دینـش  هک  ینامز  ات  دش  ناهنپ  دوخ  هلیبق  نایم  رباج  دندرک ،  اهر  ار  ملـسم  رهـش ،  نآ  نامیپ  تسـس  مدرم  هک 

 . تسا هدمآ  البرک  هب  مالسلا 
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رگـشل دراو  تسارآ و  نمـشد  سابل  هب  ار  دوخ  بیرغ ،  يریبدـت  بیجع و  يا  هشقن  زاسراک و  يا  هلیح  اب  تفگـش و  يدـنفرت  اب  وا 
زور تسویپ و  تسود  فص  هب  دـش و  ادـج  نمـشد  فص  زا  هاگنآ  دـیناسر .  البرک  هب  ار  دوخ  شمارآ  لامک  رد  دـش و  دعـس  رمع 
یم ددنویپب  تسود  هب  دنک و  یط  ار  یهلا  طارـص  دهاوخب  ناسنا  رگا  دـنک  تباث  ات  دـش ،  لیان  تداهـش  تمظع  اب  ضیف  هب  اروشاع 

 . درذگب اهالب  اه و  هنتف  عاونا  نمشد و  نارازه  يالبال  زا  شریسم  هچرگ  دناوت ، 

يرافغ هورع  نب  رباج 

 : دنک یم  تیاور  یمزراوخ  لتقم  زا  هیفاش  حرش 

يارب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  باکر  رد  اه  گنج  رگید  ردب و  گنج  رد  و  دوب ،  اسراپ  هدروخلاس و  يدرم  هورع  نب  رباج 
 . دز ریشمش  نید  يالتعا 

ینارون كرابم و  هرهچ  رادـید  زا  ات  دـنک  ظفح  مشچ  رب  نداتفا  ورف  زا  ار  شناوربا  هک  دوب  هتـسب  یناـشیپ  رب  یلامتـسد  اروشاـع  زور 
 . دنامن زاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح 

گنهآ قوش  تبغر و  لامک  اب  تسا -  یگتسشنزاب  تحارتسا و  ماگنه  هک  يریپ -  یگدروخلاس و  نآ  اب  رباج  تسیرگن  نوچ  ماما 
عافد تیب  لها  میرح  زا  و  دراد ،  هاگن  نشور  ار  مالـسا  غارچ  و  دـیامن ،  يرایبآ  ار  نید  تخرد  نوخ  اـب  اـت  دراد  ار  نمـشد  اـب  مزر 

 : دومرف دیامن ، 

 . ْخیَش اَی  َکَیْعَس  َهّللا  َرَکَش 

 . دهد ناوارف  شاداپ  تداهج  ششوک و  هب  ادخ  درمریپ !  يا 

 . درادن یگتسشنزاب  مان  هب  ینامز  تیناسنا  نایک  مالسا و  زا  عافد  يارب  ناسنا  هک  درک  تباث  وا 
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يراصنا ثرح  نب  هدانج 

 : تشون نومضم  نیا  هب  يا  همان  ثرح  نب  هدانج  يارب  ادخ  لوسر  هک :  دنک  یم  تیاور  دوعسم  نبا  زا  دوخ  خیرات  رد  رکاسع  نبا 

هب دنیامن  یم  يوریپ  يو  زا  دنتـسه و  وا  هعومجم  ریز  هک  یناسک  وا و  موق  هدانج و  يارب  ادخ  لوسر  دمحم  زا  تسا  يا  هتـشون  نیا 
لوسر ادخ و  ناما  رد  دنک ،  نینچ  سک  ره  هک  دننک  تعاطا  لوسر  ادخ و  زا  و  دنزادرپب ،  تاکز  و  دنرادب ،  اپ  رب  ار  زامن  هک :  نیا 

 . تسا

داد و  درک ،  داهج  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  رـضحم  رد  نیفـص  گنج  رد  هدانج  دیوگ :  یم  نیفـص  هعقو  باتک  رد  محازم  نب  رـصن 
 . داد یگنادرم 

 ، دـندرک اهر  ار  ملـسم  مدرم  هک  یماگنه  و  درک ،  تعیب  ملـسم  اب  هفوک  رد  دوب و  هعیـش  ریهاـشم  زا  هداـنج  هدـمآ :  نیعلا  راـصبا  رد 
مالسلا هیلع  نیسح  ترضح  هب  تاناجه  بیرغ  نیمزرـس  رد  هّللادبع  نب  عمجم  لاله و  نب  عفان  يوادیـص و  دلاخ  نب  ورمع  اب  هدانج 

 . دندش قحلم 

رگشل رادرس  ماگنه  نآ  رد  هک  دیزی  نب  رح  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  صلاخ  رای  راهچ  نیا  همانرب  ياه  یتفگـش  زا 
 : تفگ مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هب  دوب  نمشد 

 . منادرگزاب هفوک  هب  ای  منک  سبح  ار  نانآ  هک  تسا  نم  رب  دنا و  هدمآ  هفوک  زا  رفن  راهچ  نیا 

زا دنا ،  هدمآ  نم  اب  هک  دنـشاب  یم  یمدرم  هلزنم  هب  دنتـسه و  نم  نارای  زا  نانیا  دومرف :  رح  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح 
وت اب  هنرگو  مرادـن  وت  اب  يراک  هک  یتسه  رارق  نیا  رب  هاگره  سپ  میاـمن ؛  یم  تیاـمح  دوخ  زا  هک  منک  یم  تیاـمح  ناـنچ  ناـشیا 

 . مگنج یم  نانیا  ظفح  يارب 
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 . داتسیا زاب  رفن  راهچ  نآ  هب  ضرعت  زا  شنارای ،  زا  عافد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  یگداتسیا  عضو و  نیا  ندید  اب  رح 

هیام ناج  زا  نمشد  ربارب  رد  ناسنا  ظفح  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  نوچ  یماما  هک  دش  هنوگ  نآ  دیاب  هک  دنداد  ناشن  نانیا 
 . دوش نمشد  اب  گنج  هب  رضاح  یمدآ  تمارک  نایک و  زا  عافد  هب  دراذگب و 

دندرب و هلمح  یناطیـش  شترا  هب  هّللادبع ،  نب  عمجم  دلاخ و  نب  ورمع  یلوم  دعـس  دلاخ و  نب  ورمع  هارمه  گنج  يادتبا  رد  هدانج 
نانآ تسکش و  ار  هرصاحم  هقلح  نمـشد ،  هب  دوخ  هلمح  اب  مشاه  ینب  رمق  كرابم  دوجو  دنتفرگ .  رارق  رادغ  نمـشد  هرـصاحم  رد 

تـسد تداهـش  فرـش  هب  ناکم  کی  رد  اج و  کـی  یگمه  دـندرک  هلمح  ناراوگرزب  نآ  هب  رگـشل  هک  هراـب  رگید  داد .  تاـجن  ار 
 . دنتفای

 . تسا هداد  مالس  ثرح  نب  هدانج  هب  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

يدسا رهاظم  نب  بیبح 

 . تسا هدروآ  رامش  هب  مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  باحصا  زا  ار  وا  دوخ  لاجر  رد  یسوط  خیش 

لوغـشم لافطا  زا  یعمج  دندرک .  یم  روبع  یهار  زا  باحـصا  نارای و  زا  یهورگ  اب  مالـسا  ربمایپ  دـیوگ :  یم  بختنم  رد  یحیرط 
لامک وا  هب  تبسن  و  داد ،  هسوب  هتسویپ  ار  شناگدید  نایم  دیناشن و  دوخ  دزن  تفرگ و  ار  یکدوک  نایم  نآ  رد  ربمایپ  دندوب .  يزاب 

 . دندش ایوج  كدوک  نآ  هب  ار  ربمایپ  تبحم  فطل و  همه  نیا  ببس  نارای  تشاد .  اور  ار  ینابرهم  تفطالم و 

مدق ریز  كاخ  وا  درک  یم  روبع  هار  كاخ  رب  نیـسح  هاگره  تشاد ،  یمرب  مدق  نیـسح  هارمه  كدوک  نیا  مدید  دومرف :  ترـضح 
دوخ تروص  هب  تشاد و  یمرب  ار  نیسح 
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هثداـح رد  كدوک  نیا  هک  داد  ربـخ  نم  هب  یحو  نیما  مهد ،  یم  رارق  تبحم  دروـم  مراد و  تسود  ار  وا  رطاـخ  نیا  هب  دـیلام ،  یم 
 ! ! تفاتش دهاوخ  نم  نیسح  يرای  هب  دوب و  دهاوخ  البرک 

ياـه شزرا  تیونعم و  رظن  زا  ناـسنا  دـهد  یم  ناـشن  هک  دوب ،  يدـسا  رهاـظم  نب  بیبـح  هینیـسحلا  هفحت  تیاور  هب  كدوک  نآ  و 
 . ددرگ وا  تبثم  عضو  رگ  شرازگ  یحو  نیما  هک  دسرب  ییاج  هب  دناوت  یم  ینطاب 

لابقتسا دروم  دوب  بکرم  رب  راوس  هک  یلاح  رد  راّمت  مثیم  يزور  هک :  دنک  یم  تیاور  ریبز  نب  لیضف  زا  دوخ  دنس  هب  یـشک  لاجر 
 . دندش تبحص  لوغشم  مه  اب  ود  ره  تفرگ  رارق .  بیبح 

یم راد  رب  قرزلا  هناخ  رد  ار  وا  دشورف ،  یم  امرخ  هزبرخ و  درادن ،  وم  شا  یناشیپ  يولج  هک  مرگن  یم  ار  يدرم  نم  تفگ :  بیبح 
 . دننز یم  هزین  شیولهپ  هب  دنشک و 

 . دش دهاوخ  راتفر  هنوگنیا  وت  اب  یلع  قشع  هار  رد  هدنیآ  رد  مثیم !  هک :  نیا  زا  هیانک 

ربمایپ رتخد  رسپ  يرای  يارب  تسا ،  وسیگ  ود  وا  يارب  زا  تسا و  یخرس  تروص  ياراد  هک  مرگن  یم  ار  يدرم  نم  تفگ :  مه  مثیم 
 ! دننادرگ یم  هفوک  رد  ار  شا  هدیرب  رس  دسر و  یم  تداهش  هب  دوش و  یم  جراخ  هفوک  زا 

دیشر لاح  نیا  رد  میدیدن .  ود  نیا  زا  رتوگغورد  یمدرم  دنتفگ :  دندینش  ار  ود  نآ  نانخس  هک  یهورگ  دندش ،  ادج  مه  زا  هاگنآ 
مردارب ادخ  تفگ :  دیشر  دنتفگ .  نانچ  نینچ و  دندوب و  اجنیا  دنتفگ :  تفرگ .  ار  ناشغارـس  دیـسر و  هار  زا  نانآ  بلط  هب  يرجه 

 . تسا رتشیب  مهرد  دص  نارگید  زا  شیاطع  بیبح  هدیرب  رس  هدنروآ  هک  تفگن  ار  ثیدح  هلابند  هک  دنک  تمحر  ار  مثیم 

 . تسا رتوگغورد  رفن  ود  نآ  زا  نیا  دنتفگ :  تعامج  نآ 

رس و  دندز ،  راد  رب  ار  مثیم  هک  تشذگن  يراگزور  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ :  یم  يوار 
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 ! ! دش عقاو  دنداد  ربخ  ود  ره  هچنآ  دندروآ و  هفوک  هب  ار  بیبح 

 ، دندرک تاقالم  نهآ  ياه  هوک  اب  دـنداد و  یم  يرای  ار  نیـسح  هک  تسا  يرفن  داتفه  زا  بیبح  دـیوگ :  یم  دوخ  لاجر  رد  یـشک 
اه و هنیـس  اب  نانآ  دندش .  وربور  دندوب  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نتـشک  دصق  هب  دندوب و  دالوف  نهآ و  قرغ  هک  یناراوس  اب  ینعی 

تورث لام و  اب  داد و  یم  ناشناما  نمشد  هک  یلاح  رد  دندرک ،  لابقتسا  تعاجـش  لامک  اب  اهریـشمش  اهریت و  زا  دوخ  ياه  تروص 
نمشد ياه  هدعو  هب  هن  و  دنداد ،  نت  تورث  لام و  لوبق  هب  هن  و  دنتفریذپ ،  ار  نمشد  ناما  هن  یلو  دیزای ؛  یم  تسد  نانآ  عیمطت  هب 

هیلع نیسح  رگا  و  دوب ،  دهاوخن  يرذع  مالسلا  هیلع  نیـسح  ندراذگ  اهنت  رد  ادخ  هاگـشیپ  رد  ار  ام  دنتفگ :  یم  و  دندومن .  تبغر 
ام مشچ  ناگژم  ات  دنگوس  ادخ  هب  میهد ،  باوج  هچ  تمایق  رد  ادخ  لوسر  هب  مینامب  هدنز  ام  دوش و  هتـشک  ات  میراذگاو  ار  مالـسلا 

 . دندش دیهش  یگمه  ات  دندرک  داهج  سپس  میرادنرب .  مالسلا  هیلع  نیسح  يرای  زا  تسد  دنک  یم  تکرح 

نیا بیبح !  يا  تفگ :  دوب  نآرق  نایراق  دیـس  هک  ریرب  دوب .  نادـنخ  ناداش و  دـش  نوریب  همیخ  زا  بیبح  نوچ  دـیوگ :  یم  یـشک 
دنگوس ادخ  هب  تسا ؟  هدـنخ  یلاحـشوخ و  هب  نامز  نیا  زا  رتراوازـس  تقو  مادـک  تفگ :  بیبح  تسین .  ندز  هدـنخ  تعاس  نامز 

 . دننک هلمح  ام  رب  نارفاک  نیا  هک  تسا  نیمه  روح  هقناعم  ام و  نایم 

ره و  دوب ،  نآرق  همه  ظفاح  وا  دـیوگ :  یم  بیبح  همجرت  رد  متـسیب  دـلج  رد  هعیـشلا  نایعا  رد  یلماع  لـبج  نسحم  دیـس  هّللا  تیآ 
 ! ! تشاد نآرق  متخ  کی  رجف  عولط  ات  اشع  زامن  زا  سپ  بش 

 . دوب رضاح  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  باکر  رد  ناورهن  نیفص و  لمج و  گنج  رد  بیبح 

 . دنا هدرمش  ترضح  نآ  يایفصا  تیالو و  هاش  رارسا  مولع و  نالماح  زا  ترضح و  نآ  باحصا  صاوخ  زا  ار  وا  و 

ص:115

رون ناوراک  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب نومضم  نیا  هب  هژیو  يا  همان  ماع و  روط  هب  هفوک  لها  هب  يا  همان  دش ،  البرک  دراو  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح 
 : تشون رهاظم  نب  بیبح 

ْمَْلعَت َْتنَاَو  اََلبْرَک  ا�ْنلََزن  ْدَـقَف  دـَْعب  اـّمأ  يدَـسألا ،  ِرِهاَـظَم  ِْنب  ِبیبَح  هیقَفلا  لُـجَّرلا  َیلا  یلَع  ِْنب  ِْنیَـسُحلا  ْنِم  میِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 . ًالِجاَع اَْنَیلا  ْمِْدقاَف  انَتَرُصن  َتْدَرا  ْنِاَف  ِهّللا  ِلوُسَر  ْنِم  یَتباَرق 

 ، میا هتفرگ  تماقا  البرک  رد  ام  يدسا ،  رهاظم  نب  بیبح  میهف  هیقف  درم  نآ  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  رتسگرهم .  هدنیاشخب  يادخ  مانب 
 . باتشب ام  يوس  هب  تعرس  هب  يراد  ار  ام  يرای  دصق  رگا  یناد ،  یم  ادخ  لوسر  هب  ارم  یکیدزن  وت 

نئمطم تفگ :  شرـسمه  هب  تشاد  یـسایس  ياوقت  رارـسا و  ظفح  هبنج  رتشیب  هک  یتامدـقم  زا  روبع  اب  همان  ندـناوخ  زا  سپ  بیبح 
هار هک  دـش  نوریب  هناخ  زا  سپـس  درک .  مهاوخ  نیگنر  میولگ  نوخ  هب  نیـسح  ترـصن  يرای و  رد  ار  مدـیپس  نساحم  نیا  هک  شاب 

هزاغم زا  دـهاوخ  یم  هک  دـش  فداصم  هجـسوع  نب  ملـسم  اب  هار  ریـسم  رد  دـنک .  یباـیزرا  نمـشد  مشچ  زا  رود  هب  ار  هفوک  زا  رارف 
 . درخب انح  دوخ  نساحم  باضخ  تهج  يراطع 

 . میباتشب وا  يرای  هب  ایب  هدش  دراو  البرک  نیمزرـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نامیالوم  هک  يرادن  ربخ  رگم  ملـسم !  يا  تفگ :  بیبح 
 ! دش هفوک  زا  ندش  جراخ  يایهم  گنرد  یب  هجسوع  نب  ملسم 

رد نک و  روبع  هار  نالف  زا  راد و  ناهنپ  دوخ  سابل  ریز  ار  هحلـسا  نیا  تفگ :  درپس و  وا  هب  ار  شبـسا  دـیبلط و  ار  دوخ  مالغ  بیبح 
 . مور یم  هعرزم  نالف  رس  رب  وگب :  دیسرپ  لاوحا  وت  زا  یسک  رگا  و  دشاب ،  نم  رظتنم  هقطنم  نالف 

روط هب  هار  یب  هار و  زا  ار  دوخ  بیبح  سپس  درک .  لمع  بیبح  نامرف  هب  مالغ 
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وت رب  دوخ  نم  دماین  بیبح  میاقآ  رگا  بسا !  يا  دیوگ :  یم  نخس  هنوگ  نیا  هب  بسا  نآ  اب  مالغ  دینـش  دیناسر .  مالغ  هب  سانـشان 
 . مور یم  البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  يرای  يارب  موش و  یم  راوس 

 : تفگ درک و  يراج  شناگدید  زا  کشا  بالیس  دینازرل و  ار  بیبح  لد  نخس  نیا 

دنراد زاب  وت  يرای  زا  تسد  هک  ناگدازآ  رب  ياو  دنهد  یم  جرخ  هب  تریغ  وت  يارب  ناگداززینک  تیادف  مردام  ردپ و  هّللادـبعابا !  ای 
!

بیبح ياپ  تسد و  يور  مالغ  ورب .  یهاوخ  یم  هک  اجک  ره  هب  يدازآ  ادـخ  هار  رد  وت  تفگ :  مالغ  هب  دـش و  بسا  رب  راوس  سپس 
 ! منک نیسح  يادف  ار  مناج  مراد  تسود  هک  ربب  دوخ  هارمه  مه  ارم  نکم ،  مورحم  ضیف  نیا  زا  ارم  نم !  دیس  يا  تفگ :  داتفا و 

 . دش البرک  هناور  مالغ  اب  تفریذپ و  ار  وا  تساوخرد  بیبح 

نب بیبح  دـنتفگ :  دـنا ؟  هدـمآرب  مه  هب  نارای  هک  تسا  ربخ  هچ  دیـسرپ :  يربک  بنیز  دنتفاتـش .  بیبح  لابقتـسا  هب  نیـسح  ناراـی 
 . تسا هدمآ  امش  يرای  هب  رهاظم 

 . دیناسرب بیبح  هب  ارم  مالس  دومرف :  ترضح 

هک متـسیک  نم  تفگ :  دیـشاپ و  دوخ  قرف  رب  تفرگرب و  كاـخ  زا  یفک  بیبح  دـندیناسر ،  بیبح  هب  ار  يربـک  بنیز  مالـس  نوچ 
 ! ! دناسر مالس  نم  هب  برع  ریما  ياربک  رتخد 

 : دوب ملسم  زا  هجسوع  نب  ملسم  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  تیصو  تساوخرد  بیبح ،  مهم  رایسب  ياه  همانرب  زا 

هب باطخ  بیبح  دوب ،  ندب  رد  یقمر  ار  وا  دندمآ ،  هجـسوع  نب  ملـسم  رـس  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  اب  بیبح  هک  یماگنه 
 . داب تراشب  تشهب  هب  ار  وت  منیبب ،  نوخ  رد  هتشغآ  هنوگنیا  ار  وت  هک  تسا  تخس  نم  رب  ملسم !  يا  تفگ :  ملسم 
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 : تفگ فیعض  ییادص  اب  ملسم 

 . ْریَِخب هّللا  َكَرََّشب 

 . دهد هدژم  ریخ  هب  ار  وت  ادخ 

 ! يراذگب نایم  رد  نم  اب  يراد  یتیصو  رگا  هک  متـشاد  تسود  ًانیقی  موش  یم  قحلم  وت  هب  رگید  تعاس  هک  دوبن  رگا  تفگ :  بیبح 
 . میامن مزال  ششوک  نآ  ماجنا  رد  لد  ناج و  اب  نم  هک 

 ! يرادن زاب  تسد  بیرغ  نیا  يرای  زا  هک  تسا  نیا  وت  اب  نم  تیصو  تفگ :  درک و  هراشا  ماما  يوس  هب  ملسم 

 . مزاس نشور  تیصو  نیا  يارجا  هب  ار  تا  هدید  منکن و  لمع  نیا  زج  هبعک  راگدرورپ  هب  تفگ :  بیبح 

دج و زا  وت  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  دش ،  تداهـش  هدامآ  بیبح  هک  یماگنه  دیوگ :  نازحالا  جیهم  باتک  رد  و 
؟  يورب نادیم  هب  موش  یضار  هنوگچ  هتفایرد ،  ار  وت  يریپ  يراگدای ،  مردپ 

 . دنروآ باسح  هب  امش  ناگدننک  يرای  زا  ارم  تردارب  ردپ و  مشاب و  دیپسور  تدج  دزن  مهاوخ  یم  تفگ :  تسیرگ و  بیبح 

 : هدمآ فنخم  وبا  لتقم  رد 

 ! ! هَدِحاَو ٍهَْلَیل  ِیف  َنآرُْقلا  ُِمتَْخت  ًالِضاَف  َْتنُک  ْدََقل  بیبَح  اَی  كرد  ِهِّلل  َلاَقَو :  ْنیَسُْحلا  ِهجَو  ِیف  راَسِْکنِالا  َنَاب  بیبح  َِلُتق  اّمل 

شاداپ ار  وت  ادخ  بیبح  تفگ :  و  تشگ ،  نایامن  یگتسکش  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هرهچ  رد  دش ،  دیهش  بیبح  هک  یماگنه 
 ! يدومن یم  نآرق  متخ  کی  بش  کی  رد  يدوب و  یلضفاب  دنمشناد و  درم  وت  دهد ،  کین 
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یسابش دعسا  نب  هلظنح 

 . دوب هتسجرب  ياه  ناسنا  زا  و  رادمان ،  ناعاجش  راگزور و  نادرم  ناوج  زا  هلظنح ، 

مک ناگرزب  زا  ار  وا  و  دنا ،  هدرک  دوخ  ياه  باتک  تنیز  ار  وا  ینارون  یمارگ و  مسا  یمان و  مان  نیثدحم ،  لتاقم و  لاجر و  بابرا 
 . دنا هدوتس  نآرق  تئارق  و  نابز ،  تحاصف  تعاجش و  هب  ار  يو  و  دنا ،  هدروآ  رامش  هب  هعیش  ریظن 

زا عافد  اب  ات  دـیناسر ،  البرک  هب  هفوک  زا  ار  دوخ  سرت ،  یـسوساج و  ياـضف  و  تشحو ،  باـعرا و  ّوج  و  ینمااـن ،  هنتف و  ِلد  رد  وا 
 . دروآ تسد  هب  ار  ترخآ  ایند و  تداعس  يوگ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نید و 

لیسگ دینع ،  دعس  نبا  نمـشد ،  هاپـس  رادرـس  اب  وگتفگ  يارب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  هلظنح 
 . تشاد

 ، ترـضح نآ  يرادهگن  ظفح و  رد  داتـسیا و  ماما  شیپاشیپ  تشارفارب و  يدرم  ّدَق  هلظنح  هدـمآ :  لامآلا  یهتنم  فیرـش  باتک  رد 
یم دوخ  ناج  هب  هناقشاع  ار  نآ  دیسر  یم  ماما  دصق  هب  هک  ینانـس  ریـشمش و  مخز  ره  و  تخاس ،  ریـشمش  هزین و  ریت و  رپس  ار  دوخ 

 : هک داد  یم  رد  ادن  یمه  و  دیرخ ؛ 

حون موق  ياه  باذع  دننام  و  دوش ،  دراو  دش  دراو  هتشذگ  ياه  تما  رب  هک  ییاه  باذع  نآ  دننامه  امش  رب  مسرت  یم  نم  موق !  يا 
يزور مسرت ،  یم  تمایق  زور  زا  امش  رب  نم  ددرگ ،  لزان  امش  رب  دنتفرگ  راکنا  رفک و  هار  ناشیا  زا  سپ  هک  نانآ  و  دومث ،  داع و  و 

 . دشابن يا  هدنراد  هاگن  یهلا  باذع  زا  ار  امش  دینادرگ و  خزود  هب  ور  رشحم  يارحص  زا  هک 

 . دنک كاله  لصأتسم و  باذع ،  ببس  هب  ار  امش  ادخ  هک  دیشکم  ار  نیسح  موق !  يا 
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 : دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  تایاور ،  زا  یخرب  قباطم 

قح يوس  هب  ار  نانیا  وت  دندش .  باذـع  قحتـسم  بجوتـسم و  هورگ  نیا  هک  نادـب  دـنک .  تمحر  ار  وت  ادـخ  دعـسا !  نب  هلظنح  يا 
 . دنتفگ ازسان  وت  باحصا  وت و  هب  دنتخات و  تنارای  وت و  رب  و  دندرک ،  عانتما  تتوعد  شریذپ  زا  نانآ  یلو  يدرک  توعد 

 : تفگ هلظنح 

؟  موشن قحلم  مناردارب  هب  و  مورن ،  مراگدرورپ  يوس  هب  نم  ایآ  یتفگ ،  قدص  هب  نخس  موش  تیادف 

 : دومرف ترضح 

 ، يرآ تسا .  رتهب  تسایند  رد  هچنآ  ایند و  زا  هک  ورب  هدـش  ایهم  تیارب  قح  بناج  زا  هچنآ  يوس  هب  نک و  باتـش  هلظنح !  يا  ارچ 
 . دریذپن لاوز  دوشن و  هنهک  زگره  هک  یتنطلس  يوس  هب  ورب 

 : تفگ هدرک و  عادو  ار  ترضح  سپ 

 . ِهَّنَْجلا ِیف  َکَْنَیبَو  اَنَْنَیب  َفَّرَعَو  َِکْتَیب  لهأ  �یلَعَو  َْکیَلَع  ُهّللا  یّلَص  هّللاِْدبَعَابأ !  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

قیرط زا  نیرفآ  ناج  هب  ناج  داد و  ناناج  هار  رد  رس  تفاتش و  نادیم  هب  هلظنح  سپس  تفگ ،  نیمآ  ار  هلظنح  ياعد  نیسح  ترضح 
 . درک میلست  تداهش 

همیزخ هلیبق  زا  تریصب  اب  يدرم 

ترضح نآ  هب  هک  داتسرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  دزن  تلاسر  هب  ار  همیزخ  هلیبق  زا  يدرم  دعس  رمع  هدمآ :  فنخموبا  لتقم  رد 
؟  تسیچ نیمزرس  نیا  هب  ندمآ  زا  وت  دصق  وگب : 
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؟  دیسانش یم  ار  وا  دومرف :  شنارای  هب  ترضح  دمآ ،  ماما  همیخ  رانک  ات  درم  نآ 

ادیپ هنتف  رپ  كانرطخ و  عیظف و  عینـش و  یتیعقوم  نینچ  رد  هک  تسا  یتفگـش  ياج  تسا و  حالـص  ریخ و  لها  يو  يرآ ،  دـنتفگ : 
 . تسا هدش 

؟  دهاوخ یم  هچ  دیسرپب  وا  زا  دومرف :  ترضح 

؟  يراد يدصق  هچ  دنتفگ :  وا  هب 

 . مسرب نیسح  ترضح  تمدخ  مهاوخ  یم  تفگ 

 . وش دراو  راذگب و  نیمز  ار  دوخ  حالس  تفگ :  نیق  نب  ریهز 

تسد مالسلا ،  هیلع  نیسح  ترضح  رضحم  هب  مالـس  زا  سپ  دش .  دراو  تشاذگ و  نیمز  رب  ار  شحالـس  منک .  یم  تعاطا  تفگ : 
؟  دیناشک ارحص  نیا  هب  ار  امش  زیچ  هچ  نم !  يالوم  تفگ :  دیسوب و  ار  راوگرزب  نآ  ياپ  و 

 . دیداتسرف یپ  رد  یپ  هک  هفوک  مدرم  امش  ياه  همان  دومرف :  ترضح 

 . دندایز نبا  صاوخ  زا  زورما  دنداتسرف  همان  امش  يوس  هب  هک  یمدرم  ربمایپ !  رسپ  تفگ : 

 . هد ربخ  يدینش  هچنآ  زا  ار  دوخ  بحاص  درگرب و  دومرف :  ترضح 

ادج وت  زا  دنگوس  ادـخ  هب  دـنک ،  یم  باختنا  ار  خزود  شتآ  دراذـگ و  یم  ار  تشهب  دـنمدرخ  لقاع و  مادـک  نم !  يالوم  تفگ : 
 . منک تیادف  ار  مناج  ات  موش  یمن 

 : دومرف ترضح 

 . َکِسْفَِنب اَنَْتلَصاَو  اَمَک  هّللا  َکَلَصاَو 

 . يدرک رارقرب  دنویپ  ام  اب  تدوجو  همه  اب  هک  نانچ  دهد  رارق  نیبرقم  زا  ار  وت  ادخ 
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یفنح هّللادبع  نب  دیعس 

دای حـلاص  يدـبع  رادافو و  يدرمناوج  لماک ،  يا  هعیـش  هتـسیاش ،  یناسنا  ناونع  هب  دیعـس  زا  لتاقم  خـیرات و  لاجر و  ياه  باـتک 
 . دنا هدرک 

زا ار  دوخ  دیورب و  دـیزیخرب و  هدـناشوپ ،  ورف  ار  امـش  بش  یکیرات  دومرف :  شفورعم  هبطخ  زا  سپ  ماما  هک  یماگنه  اروشاع  بش 
 . دیناهرب هکلهم  نیا 

 : تفگ تساخرب و  ياج  زا  هّللادبع  نب  دیعس 

قح رد  ار  ربمایپ  تیـصو  ام  هک  دنادب  ادخ  ات  مینکن ،  اهر  ار  وت  میرادن و  رب  تا  يرای  زا  تسد  ام  دـنگوس  ادـخ  هب  ربمایپ !  رـسپ  يا 
دش و مهاوخ  هتخوس  شتآ  هب  هاگنآ  مدرگ ،  یم  هدنز  سپـس  موش  یم  هتـشک  منادب  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  میدرک ،  ظفح  شا  هیرذ 

 . منک تیادف  ار  مناج  ات  دش  مهاوخن  ادج  وت  زا  دننک  نینچ  نم  اب  راب  داتفه  دنهد و  یم  داب  رب  ار  مرتسکاخ 

 ، تسا يدبا  تمعن  يدمرس و  تزع  تمارک و  نآ  زا  سپ  تسین و  رتشیب  ندش  هتشک  راب  کی  هک  یلاح  رد  موش  ادج  وت  زا  هنوگچ 
 ! دشاب یمن  ییانف  لاوز و  نآ  يارب  زگره  هک  یتمعن 

یلو دنداتـسیا  تعامج  زامن  هب  هدـنام  یقاب  نارای  اب  ماما  هک  دوب  اروشاـع  رهظ  ماـگنه  هب  نآ  و  دـش ،  دیهـش  هژیو  یتروص  هب  دـیعس 
 . درک يزادناریت  هب  عورش  نمشد 

هنیـس و تروص و  رـس و  هب  و  درک ،  لابقتـسا  ریت  نآ  زا  وا  دـمآ ،  ریت  فرط  ره  زا  و  داد ،  رارق  رپـس  ار  دوخ  ماـما  يور  شیپ  دـیعس 
 : تفگ یم  ندب  هب  اهریت  ندیرخ  لاح  رد  و  دنک ،  تباصا  ترضح  هب  اهریت  تشاذگ  یمن  اپ  تسد و 

 . نک تنعل  دومث  داع و  موق  نوچ  ار  موق  نیا  ایادخ ! 

ییاه مخز  درد  زا  نم  هک  نک  غالبا  وا  هب  و  ناسرب ،  تربمایپ  هب  ارم  مالس  اراگدرورپ ! 
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 . مدیشک هچ  مدید و  هچ  دیسر  مندب  هب  نمشد  ياهریت  ببس  هب  هک 

 . متشادن تربمایپ  دنزرف  يرای  رد  وت  باوث  شاداپ و  زج  يدصق  مداد  رارق  ریت  همه  نیا  رپس  ار  مندب  هک  نیا  زا  نم  ایادخ ! 

هب نم  ایآ  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ :  دومن و  نیسح  ترـضح  هب  يور  داتفا ،  نیمز  رب  تفرب و  دیعـس  زا  ییاناوت  تردق و  هک  یماگنه 
 . يور یم  تشهب  يوس  هب  نم  شیپاشیپ  وت  يرآ  دومرف  ترضح  مدرک ؟  افو  مدهع 

ورمع نب  دیوس 

ءادهشلا دیس  ترضح  باحصا  زا  ار  دیوس  دوخ  لاجر  باتک  رد  اهقف  زا  يرایسب  داتـسا  گرزب و  یلاجر  هیقف و  نآ  یـسوط ،  خیش 
 . تسا هدرمش 

رظن زا  و  دوب ،  رازگزامن  رایـسب  دباع و  دنمتفارـش و  يدرمریپ  دـیوس  هک :  دـنک  یم  تیاور  يربط  زا  نیعلاراصبا  رد  يوامـس  همالع 
هب یمرـضح  ورمع  نب  رـشب  تداهـش  زا  سپ  اروشاع  زور  دوب .  هتخومآ  يدایز  هبرجت  اه  گنج  رد  هداـعلا و  قوف  یناـسنا  تعاـجش 
دش دیهش  وا  درک  لایخ  نمـشد  داتفا .  رد  كاخ  رد  ور  هب  تشادرب و  يدایز  تحارج  ات  درک  نایامن  یگنج  تخات و  نمـشد  يوس 

هدرک ناهنپ  دوخ  دزن  يدراک  وا  دیسر ،  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دشک  یم  هدبرع  نمشد  دینش  یتقو  ات  دندرک  اهر  ار  يو 
درک عافد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  میرح  زا  دیگنج و  نیسح  ترـضح  ندب  رانک  تشاد  ناوت  هک  ییاج  ات  دراک  نامه  اب  دوب 

دش لیان  تداهش  تمظع  اب  فرش  هب  اقرو  نب  دیز  راکب و  نب  هورع  هحلسا  تبرض  هب  ات  درک  هرصاحم  ار  يو  تخات و  وا  رب  نمشد  . 
 ! دوش یمن  تیلوئسم  زا  هتسشنزاب  ناسنا  هاگ  چیه  تسین و  رید  قح  زا  عافد  يارب  ینامز  چیه  هک  داد  ار  سرد  نیا  نایناهج  هب  و 
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ریمع نب  هّللادبع 

هلیبـق رد  هک  هدـعجلا  رئب  کـیدزن  هفوک  رهـش  رد  عاجـش و  روـالد و  يدرم  بهووـبا ،  هب  یّنکم  ریمع  نب  هّللادـبع  دـیوگ :  یناـقمام 
 . دوب طساق  نیرمن  ینب  هلیبق  زا  شرسمه  تشاد و  لزنم  تسا  نادْمَه 

يارب رگـشل  نیا  دیـسرپ  دنهد .  یم  ناس  هلیخن ،  فرط  هب  ناوارف  يرگـشل  هوبنا و  یهاپـس  درک  هدهاشم  دش ،  نوریب  هناخ  زا  يزور 
؟  تسا مزاع  یسک  هچ  گنج  هب  دراد و  اجک  مزع  تسیچ و 

 . دنتسه مالسلا  هیلع  نیسح  اب  گنج  يارب  البرک  مزاع  دنتفگ 

نتخیر يارب  هک  ار  موق  نیا  اب  گنج  و  مصیرح ،  رایـسب  رافک  اب  گنج  هب  کش  دـیدرت و  یب  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  هّللادـبع 
 . مراودیما شباوث  هب  مناد و  یمن  نارفاک  اب  گنج  زا  رتمک  ار  شباوث  دنور  یم  نوریب  ربمایپ  رسپ  نوخ 

یبسانم رکف  هب  يدرک و  یبوخ  هشیدنا  تفگ :  هتسیاش  هحلاص  نز  نآ  داد .  ربخ  ارجام  نآ  زا  ار  شرـسمه  دمآرد و  هناخ  هب  هاگنآ 
هیلع نیسح  ترضح  رـضحم  هب  متـشه  بش  درک و  تکرح  البرک  يوس  هب  شرـسمه  اب  هنابـش  هّللادبع  ربب .  دوخ  اب  مه  ارم  يداتفا ، 

 . دش فرشم  مالسلا 

یسک لوا  و  دوب ،  دعس  رمع  تخادنا  ریت  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  رگشل  يوس  هب  هک  یسک  لوا  دیسر  اروشاع  زور  هک  یماگنه 
 . دوب دایز  نبا  ردپ  هدرک  دازآ  راسی ،  دیبلط  زرابم  تشاذگ و  قح  رگشل  دض  رب  هزرابم  نادیم  هب  مدق  هک 

 . دیـشاب دوخ  ياج  رد  امـش  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  دنور  وا  نادـیم  هب  دنتـساوخ  ریـضخ  نب  ریرب  رهاظم و  نب  بیبح 
 . تساوخ نتفر  نادیم  تصخر  ترضح  زا  دمآ و  شیپ  ریمع  نب  هّللادبع 
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نیرق و هّللادـبع ،  هک  مراد  نامگ  دومرف :  يوق ،  یناوزاـب  ياراد  تماـق ،  دـنلب  نوگ ،  مدـنگ  دـید  يدرم  درک ،  رظن  وا  هب  ترـضح 
 . تسادخ نمشد  نیا  يارب  یبسانم  فیرح 

 . داد تصخر  هزرابم  يارب  ار  وا  سپس 

 : تفگ راسی  درک .  یفرعم  ار  دوخ  هّللادـبع  يدـش ؟  نوریب  نم  اـب  هزراـبم  هب  هک  یتسیک  تفگ :  راـسی  تخاـت .  نادـیم  هب  هّللادـبع 
هب گنج  هزراـبم و  رگم  هداز  مارح  تفگ :  هّللادـبع  تسا .  ریهز  اـی  بیبح  نم  فیرح  یتسین  نم  فیرح  وفک و  مهوت  هک  درگزاـب 

كاخ هب  ار  راسی  يراک ،  تبرـض  کـی  اـب  تفگب و  نیا  ددرگرب .  یهاوخن  ار  هک  ره  دـیایب و  یهاوخب  ار  هک  ره  هک  تسوت  ناـمرف 
 . تخادنا كاله 

هیرذ يارب  تیادـف  مردام  ردـپ و  تفگ :  تفاتـش و  رهوش  يوس  هب  تفرگرب و  ار  همیخ  نوتـس  شرادافو  هحلاص و  رـسمه  نامز  نیا 
وا تفریذـپن ،  دـنادرگزاب  همیخ  هب  ار  وا  تساوخ  درک ،  رظن  وا  يوس  هب  رهوـش  نک .  يراکادـف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  كاـپ 

 . موش دیهش  اجکی  وت  اب  ات  منک  یمن  اهر  ار  وت  تفگ  یم  دیشک و  یم  ار  رهوش  هماج 

ترـضح هب  دنادرگرب  مرح  مایخ  هب  ار  وا  دنک و  رود  گنج  نادیم  زا  ار  دوخ  رـسمه  تسناوتن  نوچ  هّللادبع  هدـمآ :  نیعلاراصبا  رد 
ربمایپ نادناخ  بناج  زا  ار  امش  ادخ  دومرف :  لدریـش  نز  نآ  هب  دمآ و  نادیم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دش .  لسوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

 . تسین ررقم  نانز  رب  داهج  دنک  تتمحر  يادخ  درگرب .  مرح  يوس  هب  دهد ،  ریخ  شاداپ 

 . دیشون تداهش  تبرش  ات  دیشوک  یمه  تزرابم  رد  هّللادبع  تشگزاب ،  اه  همیخ  هب  هدومن  تعاطا  نز 

كاپ شا  هرهچ  زا  نوخ  كاخ و  تسـشن و  وا  نیلاب  رب  تفاتـش و  رهوش  هتـشک  يوس  هب  دش  هاگآ  دوخ  يوش  تداهـش  زا  یتقو  نز 
 . داب اراوگ  وت  رب  تشهب  تفگ :  یم  درک و  یم 

 . دزاس قحلم  وت  هب  ارم  يدوز  هب  هک  منک  یم  تساوخرد  دینادرگ  وت  يزور  ار  تشهب  هک  ییادخ  زا  نم 
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دـمآ و شیپ  راـگدرورپ  تمحر  زا  دورطم  و  رادـغ ،  راـکبان  نآ  نک .  قحلم  شرهوش  هب  ار  نز  نیا  ورب  تفگ  دوـخ  مـالغ  هب  رمش 
 ! درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  اجنامه  دش و  ناشیرپ  شرس  زغم  هک  دز  هحلاص  نز  نآ  قرف  رب  يدومع 

ثراح نب  فیس  دبع و  نب  کلام 

رگـشل هب  دـندمآ و  البرک  هب  ثرح  نب  بیبش  اب  هک  دـندوب  ومع  رـسپ  يردام و  ردارب  ود  فیـسو  دـبع  نب  کلام  دـسیون  یم  يربط 
 . دنتسویپ مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح 

نیسح ترـضح  تمدخ  دوب  يراج  ناشناگدید  زا  کشا  بالیـس  هک  یلاح  رد  اروشاع  زور  فیـس  کلام و  دیوگ :  یم  فنخموبا 
 . دندیسر مالسلا  هیلع 

؟  دینک یم  هیرگ  هچ  يارب  دوش و  یم  هچ  ار  امش  دومرف :  ماما 

هک تسوت  ییاهنت  تبرغ و  يارب  هکلب  میوش  یم  هتشک  کنیا  هک  تسام  دوخ  يارب  هن  ام  هیرگ  داب ،  ناتیادف  ام  ردام  ردپ و  دنتفگ : 
 . تسین هتخاس  هرصاحم  نیا  هقلح  زا  امش  تاجن  يارب  ام  تسد  زا  يراک  دیا و  هتفرگ  رارق  نمشد  هرصاحم  رد 

ریخ شاداپ  ار  امـش  ادـخ  ددرگ ،  لیان  دـبا  میعن  هب  نشور و  امـش  ياه  هدـید  رگید  تعاـس  زا  سپ  مراودـیما  نم  دومرف :  ترـضح 
 . دیتسه کین  شاداپ  هتسیاش  ادخ  هار  رد  ناتششوک  یعس و  ببس  هب  دیراد و  نم  هب  تبسن  هک  یتاساوم  نیا  اب  امش  دنک ،  تیانع 

 . دندوب مه  نابیتشپ  نمشد  اب  گنج  رد  دنتفاتش و  نادیم  هب  رگیدکی  اب  سپس 

هب هنوگ  نیا  هب  دنتـشگرب و  همیخ  يوس  هب  دنوش .  لیان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  رادـید  ترایز و  ضیف  هب  هک  نیا  يارب  هاگنآ 
 : دنداد مالس  ماما 

 ! هّللا ِلوُسَر  َْنباَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

 : داد خساپ  ترضح 
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ُهتاَکََربَو ِهّللا  ُهَمْحَرَو  ماَلَّسلا  اَمُْکیَلَعَو 

 . دندیشون تداهش  تبرش  ات  دندیشوک  نانچ  نآ  دنتشگزاب و  نادیم  هب  نآ  زا  سپ 

هجسوع نب  ملسم 

زا ملـسم  هک  دنراد  قافتا  هعیـش  یلاجر  ياه  باتک  تاقبطو و  هباغلادـسا ،  باعیتسا ،  هباصا ،  دـننام  تنـس  لها  یلاجر  ياه  باتک 
شمان دنا و  هدرمشرب  نکفاریش  یعاجش  نآرق ،  يراق  راد ،  هدنز  بش  يدرم  ار  وا  دوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا 

 . دنا هدرک  رکذ  تاحوتف  باتک  رد  ار 

جیهم تیاور  هب  و  دوـب ،  ناورهن  نیفـص و  لـمج و  رد  ترـضح  باـکر  مزـالم  مالـسلا و  هیلع  ناـنمؤمریما  باحـصا  صاوـخ  زا  وا 
 . دینارذگ نینمؤملاریما  رظن  زا  ار  نآرق  راب  نیدنچ  نازحالا 

 . دوب مدرم  زا  تعیب  نتفرگ  هحلسا و  دیرخ  لاوما و  ضبق  رد  ترضح  نآ  لیکو  ملسم  دمآ ،  هفوک  هب  لیقع  نب  ملسم  هک  ینامز  رد 
 . تسا هدرک  مالس  وا  رب  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما 

زجاع و هجسوع  نب  ملـسم  ياوقت  تدش  نامیا و  توق  تلادع و  ردق و  تلالج  نایب  زا  ملق  دسیون :  یم  شلاجر  باتک  رد  یناقمام 
 . تسا ناوتان  نابز 

امش همه  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  دومرف :  داد و  ار  باحصا  فارصنا  هزاجا  اروشاع  بش  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هک  یماگنه 
 : تفگ تساخرب و  ياج  زا  هجسوع  نب  ملسم  دیدرگزاب .  دوخ  راید  هناخ و  هب  دیریگ و  شیپ  ار  نابایب  هار  متشادرب 

هچ ار  ربمایپ  تدج  باوج  تلادـع  رـضحم  رد  تمایق  يادرف  مینک  نینچ  رگا  میراذـگب ؟  اهنت  ار  امـش  ام  ایآ  ام !  يالوم  دیـس و  يا 
رد ار  ما  هزین  ات  دش  مهاوخن  ادج  امش  زا  دنگوس  ادخ  هب  میروایب ؟  يرذع  هچ  مییوگب و 

ص:127

رون ناوراک  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


دنامن يا  هحلـسا  نم  يارب  رگا  و  درک .  مهاوخ  داهج  هورگ  نیا  اب  تسا  نم  تسد  رد  ریـشمش  هضبق  ات  منکـشب و  نارفاـک  نیا  هنیس 
ربمایپ هیرذ  مدوب  هدنز  ات  هک  دوش  مولعم  ات  مرادنرب  وت  يرای  زا  تسد  دنگوس  ادـخ  هب  مگنج .  یم  گنـس  اب  مهد  همادا  داهج  هب  هک 

دننازوس یم  شتآ  هب  دنشک و  یم  ارم  سپس  مدرگ ،  یم  هدنز  هرابود  موش و  یم  هتـشک  منادب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  مدرک .  ظفح  ار 
 ! موشن ادج  وت  زا  زگره  دوش  یم  راتفر  هنوگنیا  نم  اب  هبترم  داتفه  ات  و 

و درک ،  نایامن  یگنج  دز و  ماشآ  نوخ  هاپس  نآ  رب  فصاع  رصرص  فطاخ و  قرب  نوچمه  ناّرغ و  ریش  نوچ  اروشاع  زور  ملسم ، 
نب بیبح  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  داتفا .  نیمز  هب  تحارج  مخز و  ترثک  زا  ات  تخادنا  كاله  كاخ  هب  ار  راوس  نت  هاجنپ 

 : دومرف دمآ و  وا  نیلاب  رب  رهاظم 

.(1) ًالیِْدبَت »  اُولََّدب  اَمَو  ُرِظَتنَی  نَّم  مُْهنِمَو  ُهَبَْحن  �یَضَق  نَّم  مُْهنِمَف   ! » ِملْسُم اَی  هّللا  َکْمَحْرَی 

یبسار دنهم  نب  فاهفه 

نیـصلخم زا  هرـصب و  ناعاجـش  زا  تریـسوکین و  نک ،  هوک  نکفاریـش ،  نتمهت ،  يدرم  یلاجر  نادنمـشناد  هتـشون  هب  انب  فاـهفه ، 
 . تسا هعیش  تعامج 

زا تقبـس  يوگ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  تعاـطا  تیـالو و  هاـش  تبحم  مالـسلا و  هیلع  ناـنمؤمریما  هب  يزرو  قشع  رد  فاـهفه 
 . دوب ترضح  نآ  باکر  مزالم  نیفص  گنج  رد  دوب و  هدوبر  نارگید 
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نآ تداهش  زا  سپ  دیناسر و  رس  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  تمدخ  رد  ار  شراگزور  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تداهـش  زا  سپ 
 . هدیدرگ قارع  رفس  مزاع  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  دینش  هک  نیا  ات  دش .  هرصب  نکاس  ترضح 

زا تشاد -  تموکح  راید  نآ  رب  تشحو  بعر و  یسوساج و  ياضف  دوب و  تخس  هرصب  زا  نتفر  نوریب  هک  نیا  نیع  رد  فاهفه - 
 . دیناسر البرک  هب  ار  دوخ  اروشاع  رصع  ات  تخات  نوریب  هرصب 

؟  تساجک نیسح  میالوم  دیسرپ :  دش و  دراو  دعس  رمع  رگشل  رب 

؟  يدوب اجک  یتسیک و  وت  دنتفگ 

 . ما هدمآ  نیسح  يرای  يارب  متسه ،  يرصب  یبسار  دنهم  نب  فاهفه  نم  تفگ : 

یهورگ نونکا  میتشاذگن ،  یقاب  ار  نارتخد  نانز و  زا  یتعامج  يرامیب و  زج  وا  باحصا  دالوا و  زا  میتشک و  ار  نیـسح  ام  دنتفگ : 
 ! دنا هدرب  موجه  نیسح  ياه  همیخ  تراغ  هب  دعس  رمع  رگشل  زا 

هزرابم يارب  ییاج  هدش  دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  نونکا  تفگن  یلو  دمآرب  شداهن  زا  هآ  دـش و  کیرات  فاهفه  رظن  رد  ایند 
نیرت بجاو  زا  دوخ  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هار  همادا  و  تسناد ،  یم  قح  زا  عافد  يارب  لیصا  یلصا  ار  هزرابم  وا  هکلب  تسین ،  نم 

هیلع نیسح  ترضح  هب  قحلم  نید و  زا  عافد  يارب  ریظن  یب  یـصالخا  راوتـسا و  ینامیا  اب  رطاخ  نیمه  هب  دروآ ؛  یم  رامـش  هب  روما 
خزود هب  ار  يرایـسب  دـینارپ و  تسد  رـس و  تسار  پچ و  زا  درب و  هلمح  گـنن  رپ  ماـن و  یب  رگـشل  نآ  رب  گـنلپ  نوچ  مه  مالـسلا 

وا دنام .  هدایپ  دمآرد و  ياپ  زا  شبسا  ات  تفرگ  رارق  هرصاحم  رد  دش و  هلمح  وا  هب  دعـس  رمع  روتـسد  هب  فرط  همه  زا  ات  دیناسر ، 
نیـسح ترـضح  هب  نامیپ  ندرب  رـس  هب  اب  داتفا و  كاخ  هب  هاگلتق  لادوگ  کیدزن  تحارج  ترثک  رثا  رب  ات  داد  همادا  گنج  هب  هدایپ 

 . تسویپ مالسلا  هیلع 

دبا ات  نانآ  تیصخش  فیصوت  زا  نایب  ملق و  هک  دندوب  ماما  نارای  باحصا و  نانیا 
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صوصخ هب  مشاه و  ینب  ناـناوج  ریاـس  و  ربکا ،  یلع  مشاـه ،  ینب  رمق  نوچ  مه  ییاـه  تیـصخش  ناـیب  هب  دـسر  هچ  تسا ،  زجاـع 
 . مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  نادیهش  رالاس 

مشاه ینب  رمق 

هک ییاه  ترایز  هب  راچان  هب  تسا  ناوتان  مشاـه  ینب  رمق  نوچ  یتمظعاـب  تیـصخش  فصو  زا  زجاـع  نیا  هتـسکش  ملق  هک  اـجنآ  زا 
زا ییامنرود  تخانـش  يارب  ار  تارایز  نآ  تاـکن  هدـش و  لّـسوتم  هدیـسر  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  وا  سّدـقم  دوجو  هب  تبـسن 

 . موش یم  روآدای  ترضح  نآ  تیصخش 

رد كاپ  هزیکاپ و  سوفن  نیقیدـص و  ادهـش و  همه  ّقح و  هتـسیاش  دابع  یهلا و  يایبنا  برقم و  ناگتـشرف  همه  مالـس  ادـخ و  مـالس 
 ! نینمؤملاریما دنزرف  يا  وت  رب  تسا  ماش  حبص و  هچنآ 

رد ار  نادیهش  رالاس  هب  تبسن  یهاوخریخ  يرادافو و  تاّیعقاو و  هب  قیدصت  ّقح و  هب  میلـست  ماقم  وت  ترـضح  هک  مهد  یم  یهاوگ 
 . یتشاد لامک  ّدح 

 . داب وت  يارب  تمولظم ،  ردارب  رب  کمک  ّتین و  صولخ  تماقتسا و  ربص و  ماقم  رطاخ  هب  ازج ،  نیرترب 

 ! نیسح ترضح  یبتجم و  ماما  نینمؤملاریما و  ّقح و  لوسر  ادخ و  نیمارف  عیطم  يا  حلاص !  دبع  يا  وت  رب  مالس 

هب يدنارذگ ،  تریصب  رد  ار  دوخ  تکرباب  رمع  یتشادن ،  یهاتوک  نید  يایحا  رد  و  يدرکن ،  یتسس  ّقح  هار  رد  مهد  یم  یهاوگ 
خـساپ رد  تردارب و  زا  عافد  موصعم و  ماما  يرای  داـهج و  ربص و  رد  وت  يدومن .  تعباـتم  اـیبنا  عیمج  زا  و  يدرک ،  ادـتقا  نیحلاـص 

 . يدوب (1) راوگرزب  وکین و  یناسنا  بر  تعاط  ّقح و  توعد  هب  ییوگ 
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تارفلا طـش  یلع  وهو  یلع  نب  ساـبعلا  ربق  هراـیز  تدرأ  اذإ  مالـسلا :  هیلع  قداـصلا  لاـق  لاـق :  یلاـمثلا  هزمح  یبأ  نع  (( - 1 - ) 1
ءادهشلا عیمجو  نیحلاصلا  هدابعو  نیلسرملا  هئایبنأو  نیبرقملا  هتکئالم  مالسو  هّللا  مالس  لقو :  هفیقـسلا  باب  یلع  فقف  ریحلا  ءاذحب 

هحیـصنلاو ءافولاو  قیدصتلاو  میلـستلاب  کل  دهـشأ  نینمؤملا  ریمأ  نبا  ای  کیلع  حورتو  يدتغت  امیف  تابیطلا  تایکازلاو  نیقیدـصلاو 
نع هّللا  كازجف  مضتهملا  مولظملاو  غلبملا  یـصولاو  ملاـعلا  لیلدـلاو  بجتنملا  طبـسلاو  لـسرملا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  فلخل 

ّدلا
�

ِرا یَبْقُع  َمِْعنَف  تنعأو  تبستحاو  تربص  امب  ءازجلا  لضفأ  مهیلع  هّللا  تاولـص  نیـسحلاو  نسحلا  نعو  نینمؤملا  ریمأ  نعو  هلوسر 
تلتق کنأ  دهـشأ  تارفلا  ءام  نیبو  کنیب  لاح  نم  هّللا  نعلو  کتمرحب  فختـساو  کـقح  لـهج  نم  هّللا  نعلو  کـلتق  نم  هّللا  نعل 
مکل یترصنو  عبات  مکل  انأو  عباتو  مکل  ملسم  یبلقو  مکیلإ  ادفاو  نینمؤملا  ریمأ  نبا  ای  کتئج  مکدعو  ام  مکل  زجنم  هّللا  نأو  امولظم 

نم مکلتقو  مکفلاخ  نمبو  نینمؤملا  نم  مکبایإبو  مکب  ینإ  مکودع  عم  مکعم ال  مکعمف  َنیِمِکا�ْحلا  ُْریَخ  َوُهَو  ُهّللا  َمُکْحَی  ّتَح 
ی� هدعم 

هّلل عیطملا  حـلاصلا  دـبعلا  اهیأ  کیلع  مالـسلا  لقو :  ربقلا  یلع  بکناف  لخدا  مث  نسلألاو .  يدـیألاب  مکتلتق  همأ  هّللا  لـتق  نیرفاـکلا 
دهـشأ کندـبو  کحور  یلع  هناوضرو  هترفغمو  هتاکربو  هّللا  همحرو  کیلع  مالـسلا  نیـسحلاو  نسحلاو  نینمؤملا  ریمـألو  هلوسرلو 
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یف نوغلابملا  هئادـعأ  داهج  یف  هل  نوحـصانملا  هّللا  لیبس  یف  نودـهاجملاو  نویردـبلا  هب  یـضم  ام  یلع  تیـضم  کـنأ  هّللا  دهـشأو 
باجتساو هتعیب  یفو  نمم  دحأ  ءازج  یفوأو  ءازجلا  رفوأو  ءازجلا  رثکأو  ءازجلا  لضفأ  هّللا  كازجف  هئابحأ  نع  نوباذلا  هئایلوأ  هرـصن 

عم کحور  لعجو  ءادهشلا  یف  هّللا  کثعبف  دوهجملا  هیاغ  تیطعأو  هحیـصنلا  یف  تغلاب  دق  کنأ  دهـشأ  هرمأ  هالو  عاطأو  هتوعد  هل 
ِءا�دَهُّشلاَو َنیِقیِّدِّصلاَو  َنیِِّیبَّنلا  عم  كرشحو  نییلع  یف  كرکذ  عفرو  افرغ  اهلضفأو  الزنم  اهحسفأ  هنانج  نم  كاطعأو  ءادعسلا  حاورأ 

اعبتمو نیحلاصلاب  ایدـتقم  كرمأ  نم  هریـصب  یلع  تیـضم  کنأو  لکنت  ملو  نهت  مل  کنأ  دهـشأ  ًاقِیفَر  َِکئ�لوُأ  َنُسَحَو  َنیِِحلاـ�ّصلاَو 
 ، باب 18  ، 65/6 ماکحألا :  بیذـهت  نیمحارلا .  محرأ  هنإف  نیتبخملا  لزانم  یف  هئایلوأو  هلوسر  نیبو  کنیبو  اـنیب  هّللا  عمجف  نییبنلل 

 . ثیدح 1 باب 20 ،   ، 277/98 راونألا :  راحب  ثیدح 1 ؛  باب 85 ،   ، 256 تارایزلا :  لماک  ثیدح 1 ؛ 
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 : دومرف مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

يوزرآ ار  ادهش  همه  و  دنروخ ،  یم  هطبغ  نآ  هب  ادهـش  عیمج  هک  تسا  یتلزنم  تمایق  رد  دنوادخ  دزن  مشاه  ینب  رمق  میومع  يارب 
 ! (1) تسا !  ماقم  نآ 

ص:131

عیمج اـهب  هطبغی  هلزنم  لـجوّزع  هّللا  دـنع  ساـبعلل  نإو  ...نیـسحلا  نب  یلع  رظن  لاـق :  یلاـمثلا  هیفـص  یبأ  نب  تباـث  نع  (( - 1 - ) 1
 : راونألا راـحب  ثیدـح 10 ؛  نوعبـسلا ،  سلجملا   ، 462 قودـص :  یلاـمأ  ثیدـح 101 ؛   ، 68/1 لاـصخ :  هماـیقلا .  موی  ءادهـشلا 

 . ثیدح 4 باب 35 ،   ، 298/44
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ام تاجاح  هلبق  تمرح  يا 

نتخاس نتخوس و  نیز  وت  دزم 

ص:132
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مالسلا هیلع  نیسح  ترضح 

زا يا  هشوگ  میناوتب  تاـکن  نیا  هنییآ  رد  هک  دـشاب  موـش  یم  روآداـی  ار  ترـضح  تراـیز  زا  یتاـکن  زین  نادیهـش  رـالاس  هب  تبـسن 
 . مینک اشامت  تسا  لحاس  یب  ییایرد  هک  ار  ترضح  ّتیصخش 

 ! روبز لیجنا و  تاروت و  مولع  ثراو  يا  روطسم !  باتک  رارسا  مولع و  نابهگن  نزاخ و  يا  وت  رب  مالس 

 ! نایملاع دنوادخ  تمکح  باب  يا  نید !  نابهگن  يا  نآرق !  کیرش  يا  نامحر !  نیما  يا  وت  رب  مالس 

 . تسا نمیا  الب  ره  زا  دوش  دراو  نآ  زا  هکره  هک  تعاط !  عضاوت و  باب  يا  وت  رب  مالس 

 ! ادخ نوخ  رسپ  ادخ و  نوخ  يا  ّقح !  ّرس  لحم  يا  ادخ !  ملع  قودنص  يا  وت  رب  دورد 

تشهب و نانکاس  نیمز و  نامسآ و  و  دمآ ،  هزرل  هب  قیالخ  حاورا  شرع و  قدارس  تخیر  نیمز  هب  تکاپ  نوخ  نوچ  هّللادبع !  ابا  ای 
 . دندرک هیرگ  تیارب  یکشخ  ایرد و  تادوجوم 

 . تسا یگزیکاپ  تراهط و  هشیر  زا  یکاپ و  ياه  تنم  رد  تدوجو  مهد  یم  یهاوگ 

 . يدرک (1) توعد  تقیقح  ود  نآ  هب  و  يدومرف ،  لدع  طسق و  هب  رما  وت 

ص:133

اذإف نابعـش  نم  فصنلا  هلیل  هتلیلو  بجر  نم  موی  لوأ  هرایز  امهریغو  اهیلع  هّللا  همحر  سواـط  نبا  دیـسلاو  دـیفملا  لاـق  (( - 1 - ) 1
اندیس یلع  ملسو  هلبقلا  لبقتسم  هتبق  باب  یلع  فقو  کبایث  رهطأ  سبلاو  لستغاف  هروکذملا  تاقوألا  یف  مالـسلا  هیلع  هترایز  تدرأ 

یلع لخدا  مث  نیعمجأ  مهیلع  هّللا  تاولص  همئألاو  نیـسحلاو  نسحلاو  همطافو  نینمؤملا  ریمأ  یلعو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
دیـس نبا  ای  کیلع  مالـسلا  نییبنلا  متاخ  نبا  اـی  کـیلع  مالـسلا  هّللا  لوسر  نبا  اـی  کـیلع  مالـسلا  لـقو  هرم  هئاـم  هّللا  ربکو  هحیرض 
نبا ای  کیلع  مالسلا  یلع  نب  نیسح  ای  کیلع  مالسلا  هّللا  دبع  ابأ  ای  کیلع  مالـسلا  نییـصولا  دیـس  نبا  ای  کیلع  مالـسلا  نیلـسرملا 
هّللا هجح  ای  کیلع  مالسلا  هیفص  نباو  هّللا  یفـص  ای  کیلع  مالـسلا  هیلو  نباو  هّللا  یلو  ای  کیلع  مالـسلا  نیملاعلا  ءاسن  هدیـس  همطاف 

روطسملا باتکلا  نزاخ  ای  کیلع  مالسلا  هریفس  نباو  هّللا  ریفس  ای  کیلع  مالسلا  هبیبح  نباو  هّللا  بیبح  ای  کیلع  مالسلا  هتجح  نباو 
ای کیلع  مالـسلا  نآرقلا  کیرـش  ای  کیلع  مالـسلا  نمحرلا  نیمأ  ای  کیلع  مالـسلا  روبزلاو  لیجنإلاهاروتلا  ثراو  ای  کیلع  مالـسلا 

کیلع مالسلا  نینمآلا  نم  ناک  هلخد  نم  يذلا  هطح  باب  ای  کیلع  مالـسلا  نیملاعلا  بر  همکح  باب  ای  کیلع  مالـسلا  نیدلا  دومع 
حاورألا یلعو  کیلع  مالـسلا  روتوملا  رتولاو  هراث  نباو  هّللا  راث  ای  کیلع  مالـسلا  هّللا  رـس  عضوم  ای  کیلع  مالـسلا  هّللا  ملع  هبیع  اـی 

یلعو انیلع  کب  هیزرلا  تلجو  هبیـصملا  تمظع  دـقل  هّللا  دـبع  ابأ  ای  یـسفنو  یمأو  تنأ  یبأب  کلحرب  تخانأو  کـئانفب  تلح  یتلا 
نع مکتلازأو  مکماقم  نع  مکتعفد  همأ  هّللا  نعلو  تیبلا  لهأ  مکیلع  روجلاو  ملظلا  ساسأ  تسسأ  همأ  هّللا  نعلف  مالـسإلا  لهأ  عیمج 

قئالخلا هلظأ  عم  شرعلا  هلظأ  مکئامدـل  ترعـشقا  دـقل  دهـشأ  هّللا  دـبع  ابأ  ای  یـسفنو  یمأو  تنأ  یبأب  اهیف  هّللا  مکبتر  یتلا  مکبتارم 
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کبجی مل  ناک  نإ  هّللا  یعاد  کیبل  هّللا  ملع  یف  ام  ددـع  کـیلع  هّللا  یلـص  رحبلاو  ربلاو  ناـنجلا  ناکـسو  ضرـألاو  ءامـسلا  مکتکب 
دهشأ ًالوُعْفََمل  ا�نِّبَر  ُدْعَو  َنا�ک  ْنِإ  ا�نِّبَر  َنا�ْحبُـس  يرـصبو  یعمـسو  یبلق  کباجأ  دقف  كراصنتـسا  دنع  یناسلو  کتثاغتـسا  دنع  یندب 

دق کنأ  دهـشأ  کمرح  رهطو  اـهب  تنأ  ضرأ  ترهطو  دـالبلا  کـب  ترهطو  ترهط  رهطم  رهاـط  رهط  نم  رهطم  رهاـط  رهط  کـنأ 
نع تغلب  دق  کنأ  دهـشأو  ضرألا  یف  هّللا  راث  کنأ  هیلإ  توعد  امیف  قیدص  قداص  کنأو  امهیلإ  توعدو  لدـعلاو  طسقلاب  ترمأ 
یتح اصلخم  هتدبعو  هّللا  لیبس  یف  تدهاجو  تحصنو  نسحلا  کیخأ  نعو  نینمؤملا  ریمأ  کیبأ  نعو  هّللا  لوسر  كدج  نعو  هّللا 
یلع لصو  دـمحم  لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  امیلـست  ملـسو  کـیلع  هّللا  یلـصو  نیقباـسلا  ءازج  ریخ  هّللا  كازجف  نیقیلا  كاـتأ 

ام لضفأ  اهرخآ  دـفنی  الو  اهلوأ  دعـصی  هکرابم  هیکاز  هیمان  هالـص  تابرکلا  ریـسأو  تاربعلا  لیتق  دیـشرلا  دیهـشلا  مولظملا  نیـسحلا 
حیرضلا لوح  ردو  رسیألاو  هیلع  نمیألا  كدخ  عضو  حیرضلا  لبق  مث  نیملاعلا  هلإ  ای  نیلسرملا  کئایبنأ  دالوأ  نم  دحأ  یلع  تیلص 

 . ثیدح 1 باب 26 ،   ، 336/98 راونألا :  راحب  281 ؛  نیمألا :  دلب  712 ؛  لابقإ :  هبناوج .  عبرأ  نم  هلبقو 
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 ! تسادخ بضغ  يدونشخ و  زا  تبضغ  طخس و  وت و  يدونشوخ  اضر و  هک  نآ  يا  تشهب !  لها  ناناوج  گرزب  يا  وت  رب  مالس 

ار ادـخ  لالح  هک  نآ  يا  هّللا !  هب  هدـننک  توعد  ادـخ و  يوس  هب  لیلد  يا  هّللا !  باـب  يا  ّقح !  تجح  ادـخ !  نیما  يا  وت  رب  مـالس 
مارح ار  ّقح  مارح  و  یتسناد ،  لالح 

ص:134
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تمکح و ساـسا  رب  و  يدرک ،  رکنم  زا  یهن  يدومن و  فورعم  هب  رما  و  یتـخادرپ ،  تاـکز  یتـشاد و  اـپرب  زاـمن  يدرک ،  باـسح 
 ! يدومن (1) توعد  ادخ  هار  هب  هنسح  هظعوم 

متس هتـشک  دیهـش و  ماما  رب  دنوادخ  دورد  قلخ !  رب  ّقح  هاوگ  دهاش و  نیمز و  يور  رد  ادخ  تّجح  يا  هّللادبع !  ابا  يا  وت  رب  مالس 
 . تدابع دهز و  لها  ياوشیپ  و 

 . بئاصم جنر و  ریسا  يدهم ،  يداه و  اوقتاب ،  هزیکاپ و  ماما  ّقح ،  ياضق  هب  یضار  ماما  راکوکین ،  ماما  رب  مالس 

مالسلا هیلع  نیسح  ترضح  رب  هیرگ 

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 . ِهَّنَْجلا (2) ِنوُِدب  َُهل  َضْرَی  َْملَو  ْلَجَو  َّزَع  ِهّللا  َیلَع  هبا�َوث  َنا�ک  ٍبا�بُذ  ِحا�نُج  ُرا�دْقِم  ِعُومُّدلا  َنِم  ِِهْنیَع  ْنِم  َجَرَخَف  ُهَْدنِع  ُْنیَسُْحلا  َرِکُذ  ْنَم 

زا رتمک  و  تسا ،  لج  ّزع و  دنوادخ  رب  شباوث  دیایب  کشا  سگم  لاب  هزادنا  هب  شناگدـید  زا  دـننک ،  دای  وا  دزن  ار  نیـسح  هک  نآ 
 . دهد یمن  تیاضر  وا  يارب  تشهب 

ص:135

نبا اـی  کـیلع  مالـسلا  ّهلا  لوسر  نبا  اـی  کـیلع  مالـسلا  هربق :  یلإ  تیتأ  اذإ  لوقت  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبأ  نع  (( - 1 - ) 1
هاضر نم  ای  کیلع  مالسلا  هتاکربو .  هّللا  همحرو  هنجلا  لهأ  بابش  دیس  ای  کیلع  مالسلا  هّللادبع  ابأ  ای  کیلع  مالـسلا  نینمؤملاریمأ 

 ، هّللا یلإ  یعادـلاو  هّللا  یلع  لیلدـلاو  هّللا  بابو  هّللا  هجحو  ّللا 
�

ه نبا  ای  کـیلع  مالـسلا  نمحرلا .  طخـس  نم  هطخـسو  نمحرلا  اـضر 
توعدو رکنملا  نع  تیهنو  فورعملاب  ترمأو  هاکزلا  تیتأو  هالـصلا  تمقأو  هّللا  مارح  تمرحو  هّللا  لالح  تللح  دـق  ّکنأ  دهـشأ 

 . ثیدح 13  222 تارایزلا :  لماک  هنسحلا . . .  هظعوملاو  همکحلاب  کبر  لیبس  یلإ 
 : راونألا راـحب  ثیدح 19703 ؛  باب 66 ،   ، 507/14 هعیـشلا :  لئاسو  ثیدح 3 ؛  باب 32 ،   ، 100 تارایزلا :  لـماک  (( - 2 - ) 2

 . ثیدح 33 باب 34 ،   ، 291/44
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 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  یم  يوار 

 . ُهَّنَْجلا (1) ُهَلَف  �یکا�بَت  ْوا  َلا�ق  ُهُّنُظَاَو  �یکَبَف  ًاْتِیب  ِْنیَسُْحلا  ِیف  َدَْشنا  ْنَم  . . . 

 ، دزاس هدننک  هیرگ  هیبش  ار  دوخ  ای  دومرف  ترضح  منک  نامگ  و  دنک ،  هیرگ  سپ  دیوگب ،  يرعش  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  هک  نآ 
 . تسا تشهب  شدزم 

 : دومرف یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  مشش  ماما 

 . ُهَّنَْجلا (2) ُهَلَف  �یکَبَف  ُهَرْکَذ  ْنَم 

 . تسا تشهب  شدزم  دنک  هیرگ  دنک و  دای  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  نآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ترضح  ترایز 

 : مدینش مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دیوگ  یم  يوار 

ْنا �یلا�عَت  َهّللا  ُلَأْسَی  َوُهَو  ّالا 
�

ٍلَسُْرم  ٍِّیبَن  �الَو  ٍبَّرَقُم  ٍکَلَم  ْنِم  َْسیَلَف  ِءا�مَّسلا  َیلا  ٌجا�ْرعِم  ُْهنِم  ِهَّنَْجلا ،  ِضا�یِر  ْنِم  ٌهَضْوَر  ِْنیَـسُْحلا . . .  ُْربَق 
 . ُدَعْصَی (3) ٌجْوفَو  ُِطبْهَی  ٌجْوفَف  َْنیَسُْحلا  َروُزَی 

زا هک  نیا  رگم  تسین  یلسرم  ّیبن  برقم و  کلم  تسا ،  نامسآ  هب  جورع  لحم  اجنآ  زا  تسا ،  تشهب  ياه  غاب  زا  یغاب  نیسح  ربق 
 . دنور یم  الاب  ترایز  زا  دعب  یهورگ  و  دنیآ ،  یم  دورف  ترایز  يارب  يا  هتسد  سپ  دهاوخ ،  یم  ار  نیسح  ترایز  دنوادخ 

ص:136

 . ثیدح 29 باب 34 ،   ، 289/44 راونألا :  راحب  ثیدح 7 ؛  باب 33 ،   ، 106 تارایزلا :  لماک  (( - 1 - ) 1
 . ثیدح 25 باب 34 ،   ، 287/44 راونألا :  راحب  ثیدح 5 ؛  باب 33 ،   ، 106 تارایزلا :  لماک  (( - 2 - ) 2

 . ثیدح 33 باب 9 ،   ، 60/98 راونألا :  راحب  ثیدح 4 ؛  باب 39 ،   ، 114 تارایزلا :  لماک  (( - 3 - ) 3
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 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

 . دننک یم  اعد  مالسلا  هیلع  نیسح  رئاز  يارب  مالسلا  مهیلع  ناماما  ارهز و  همطاف  یضترم و  یلع  ادخ و  لوسر 

 : دومرف بهو  نب  هیواعم  هب  مالسلا  هیلع  مشش  ماما 

 . ِضْرَْالا (1) ِیف  ْمَُهل  وُعْدَی  ْنَّمِم  ُرَثْکا  ِءا�مَّسلا  ِیف  ِهِراَّوُِزل  اوُعْدَی  ْنَمَو  . . . 

 . دنتسه نیمز  رد  ناگدننک  اعد  زا  شیب  دننک ،  یم  اعد  توکلم  رد  نیسح  نارئاز  يارب  هک  نانآ  و  . . . 

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

 ، روصنم مانب  تسیا  هتـشرف  نانآ  تسرپرـس  دننک ،  یم  هیرگ  وا  رب  تمایق  ات  دنتـسه ،  نیـسح  ربق  رانک  هدولآ  رابغ  کلم  رازه  راهچ 
ار وا  هک  نیا  رگم  دـنک  یمن  عادو  وا  اب  يا  هدـننک  عادو  و  دـننک ؛  یم  لابقتـسا  ار  وا  هک  نیا  رگم  دور  یمن  ترایز  بناج  هب  يرئاز 
دـنناوخ و یم  زامن  شا  هزانج  رب  هک  نیا  رگم  دریم  یمن  دـنیامن ؛  یم  تداـیع  ار  وا  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  راـمیب  دـننک ؛  تعیاـشم 

 . دننک (2) یم  رافغتسا  شیارب  وا  گرم  زا  سپ 
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هک تسیا  هزادـنا  هب  همئا  ربمایپ و  قیرط  زا  وا  كرابم  سّدـقم و  دوجو  ترایز  ترـضح و  رب  هیرگ  اب  هطبار  رد  ثیداـحا  تاـیاور و 
نیرت هزیکاپ  نیرتربتعم و  زا  هک  تسا  تایاور  نآ  زا  يا  هنومن  راتـشون  نیا  رد  هدـش  رکذ  تایاور  تسا .  باتک  دـلج  دـنچ  زا  شیب 

 . دش لقن  تارایزلا  لماک  ینعی  باتک 

ترضح باحصا  اب  هطبار  رد  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  لوق  زا  زایتما  شش  تسیب و  هب  ار  زیزع  ناگدنناوخ  تسا  مزال  همتاخ  رد 
 . مهد هّجوت  هدش  هراشا  نآ  هب  ریز  ياه  باتک  رد  هک  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس 

 - بهذـلا جورم  بوشآ -  رهـش  نبا  بقانم  بیذـهت -  قودـص -  یلاما  فوهل -  هیحان -  ترایز  یکجارک -  زنک  راونـألا -  راـحب 
للع يدـنوار -  جـئارخ  یبلعث -  ریـسفت  دـیدحلا -  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  تارایزلا -  لماک  رابخالا -  یناعم  یّـشک -  لاـجر 

 . ساّرف نبا  هیفاش  حرش  يزوج و  نبا  هرکذت  مالسلا -  راد  عیارشلا - 

 . دوب یضار  نانآ  زا  مه  ّقح  ترضح  دندوب و  یضار  دنوادخ  زا  دوجو  همه  اب  نانآ   - 1

 . دندوب همئا  ایبنا و  مامت  باحصا  زا  رتهب  رتافواب و   - 2

 . دوب تبث  ندش  دایز  مک و  نودب  ظوفحم ،  حول  رد  لزا  زا  ناشمان   - 3

 . دسر یمن  نانآ  ماقم  هب  نانآ  زا  دعب  رفن  کی  و  تفرگن ،  تقبس  نانآ  رب  هتشذگ  رد  يدحا   - 4

 . تسا رتالاب  نیرخآ  نیلوا و  يادهش  همه  زا  نانآ  هجرد   - 5

 . دندوب تدابع  دهز و  ماقم  جوا  رد   - 6

 . دنتشادن هنومن  نأش ،  تعفر  تّمه و  يدنلب  رد   - 7

 . تفای ترصن  نانآ  هب  تمایق  ات  ّقح  نید   - 8
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 . دندوب مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هب  تبسن  ناقشاع  نیرت  قشاع   - 9

 . دش دادملق  كاپ  كرابم و  سّدقم و  كاخ  دندش  نفد  نآ  رد  هک  یکاخ   - 10

هب ریبعت  ترـضح  نارای  زا  دـنداد و  ربخ  شناگدـننک  اپرب  هثداح و  نآ  زا  اـیلوا  اـیبنا و  ـالبرک ،  هثداـح  نداـتفا  قاـفتا  زا  شیپ   - 11
 . دندومن دوخ  ناردارب 

 . دنترخآ ایند و  رد  ادهش  تاداس   - 12

 . دنتسه ادخ  يایبنا  همه  اب  دیهش  ییوگ  نیسح  يوک  نادیهش   - 13

 . دنراد رارق  ءادهشلا  دیس  ترضح  ناشیالوم  رانک  تمایق  رد   - 14

 . دنشاب یم  نّویدهم  راربا و  نورهاط و  ءاّدوا و  هّللا و  ءایفصا  هّللا و  ءایلوا  زا   - 15

 . دننیمز لها  فورعم  نامسآ  ياه  هراتس  هک  نانچ  دنتوکلم ،  رد  هدش  هتخانش  فورعم و   - 16

ناونع هب  دوخ  راـنک  رد  و  دیـسوب ،  یم  ار  ناـشناهد  تفاـی  یم  دوخ  ناـمز  رد  ار  ناـنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگا   - 17
 . دناشن یم  اه  ناسنا  نیرتهب 

 . دندوب لفاغ  ییوگ  وت  ریشمش  هزین و  ریت و  مسا  زا  تداهش  هب  قوش  قشع و  تّدش  زا   - 18

یتشهب بیط  هب  و  دنتسش ،  تشهب  بآ  هب  ار  نانآ  هکئالم  دوب ،  ناشحور  ضبق  ّیلوتم  ناشتداهـش  تقو  هب  ّقح  ترـضح  دوخ   - 19
 . دندراذگ زامن  نانآ  رب  دندرک و  طونح 

 . دندید تشهب  رد  ار  دوخ  هاگیاج  ینیسح  زاجعا  هب  تداهش  زا  شیپ   - 20

 . دندش دراو  یتّنج »  یلخدا  و  ّقح «  صاخ  ّتنج  هب  تداهش  ضحم  هب   - 21

 . دندیشون یتشهب  بآ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّقح  لوسر  تسد  زا  تداهش  تقو  هب   - 22
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 . دش طبض  تمایق  رد  هضرع  يارب  یهلا  لوسر  هلیسو  هب  تداهش  ماگنه  هب  ناشفیرش  نوخ  زا  یتمسق   - 23

 . دوب یهلا  لوسر  تمظعاب  حور  ناشرّهطم  داسجا  نفد  روبق  رفح  رشابم   - 24

 . دندش هداد  تراشب  همئاد  میعن  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  طسوت  هب   - 25

 . دنتفرگ رارق  نمشد  حدم  دروم  تلیضف ،  یتسرد و  تمارک ،  قدص و  تعاجش ،  تماهش و  تّدش  زا   - 26

 « ءادعالا هب  تدهش  ام  لضفلاو  » 
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153 مالعا تسرهف 

161 بهاذم تاتویب ،  لیابق ،  تسرهف 

163 اه باتک  تسرهف 
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تایآ تسرهف 

هحفص هروس  هیآ 

39 25  - 24 میهاربا :   « ...ِءامَّسلا ِیف  اَهُعْرَفَو  ٌِتباَث  اَُهلْصا  » 

54 30 تلصف :   « ...ُمِْهیَلَع ُلَّزَنَتَت  اُوماَقَتْسا  َُّمث  ُهّللا  اَنُّبَر  اُولاَق  َنیِذَّلا  َّنا  » 

54 13  : فاقحا  « ...ْمِْهیَلَع ٌفْوَخ  َالَف  اُوماَقَتْسا  َُّمث  ُهّللا  اَنُّبَر  اُولاَق  َنیِذَّلا  َّنا  » 

44 111 هبوت :   « ...مَُهلاَْومَأَو ْمُهَسُْفنَأ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  �يَرَتْشا  َهّللا  َّنا  » 

9 128 لحن :   « َنُونِسُْحم مُه  َنیِذَّلاَو  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َعَم  َهّللا  َّنا  » 

65 55 لافنا :   « ...اوُرَفَک َنیِذَّلا  ِهّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنا  » 

65 22 لافنا :   « ...ُمُْکْبلا ُّمُّصلا  ِهّللا  َدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنا  » 

91 58 سنوی :   « اوُحَْرفَْیلَف َِکل�ِذبَف  ِِهتَمْحَِربَو  ِهَّللا  ِلْضَِفب  » 

47 93 هدئام :   « َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهّللاَو  اُونَسْحَأَو  اْوَقَّتا  َُّمث  » 

28 11 جح :   « ُنِیبُْملا ُناَرْسُْخلا  َوُه  َِکل�ذ  َهَرِخْآلاَو  اَْینُّدلا  َرِسَخ  » 

128 23 بازحا :   « ...ُرِظَتنَی نَّم  مُْهنِمَو  ُهَبَْحن  �یَضَق  نَّم  مُْهنِمَف  » 

54 7 هبوت :   « ...ِهّللا َدنِع  ٌدْهَع  َنیِکِرْشُْمِلل  ُنوُکَی  َْفیَک  » 

40 179 فارعا :   « ...اَِهب َنوُهَقْفَیَال  ٌبُوُلق  ْمَُهل  » 

39 11 يروش :   « ءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل  » 

41 10 رطاف :   « ...ًاعیِمَج ُهَّزِْعلا  ِهَِّللَف  َهَّزِْعلا  ُدیُِری  َناَک  نَم  » 

30 40  - 39 رون :   « ...ٍهَعیِِقب ٍباَرَسَک  ْمُُهلاَمْعَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  » 
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هحفص هروس  هیآ 

55 34 هبوت :   « ...اَهَنوُقِفُنی َالَو  َهَّضِْفلاَو  َبَهَّذلا  َنوُِزنْکَی  َنیِذَّلاَو  » 

31 109  - 106 لحن :   « ًارْدَص ِْرفُْکلِاب  َحَرَش  نَّم  نِک�لَو  » 

38 4 دیحوت :   « ٌدَحا ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  » 

32 127  - 124 هط :   « ...ًاکنَض ًهَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  نَع  َضَرْعَأ  ْنَمَو  » 

53 69  : ءاسن  « ...مِْهیَلَع ّللا 
�

ُه َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئ�لوُأَف  َلوُسَّرلاَو  ّللا 
�

َه ِعُِطی  نَمَو  »

76 11  - 10 فص :   « ...مُکیِجُنت ٍهَراَِجت  �یَلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  » 

43 8 فص :   « ...ْمِهِهاَْوفَِأب ِهّللا  َرُون  اُوئِفُْطِیل  َنوُدیُِری  » 

78 13  - 12 فص :   « ...ٍتاَّنَج ْمُْکلِخُْدیَو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  » 
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تایاور تسرهف 

هحفص موصعم  تیاور 

مالسلا 20* هیلع  ءادهشلا  دیس  هعاسلا ...؟  یمانم  یف  تیأر  ام  نوملعتا 

56 مالسلا 59 ،* هیلع  ءادهشلا  دیس  ...ِءاّرَّسلا  یَلَع  ُهُدَمْحَاَو  ِءانَّثلا  َنَسْحا  هّللا  یلع  ینثا 

مالسلا 82* هیلع  ءادهشلا  دیس  ...هنع  یهانتی  لطابلاو ال  هب  لمعی  قحلا ال  نورت  الا 

هلآ 42 هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  ا�هَفا�سْفَس  ُهَرْکَیَو  ِرُومُْألا  ِیلا�عَم  ُّبُِحی  َهّللا  َّنا 

یسدق 70 ِها�جَّنلا  ُهَن�یفَسَو  �يدُْهلا  ُحا�بْصِم  َْنیَسُْحلا  َّنا 

هلآ 63 هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  ْتیَْبلا  ِلْهَأ  ّنِم 
�
ا ُنا�ْملَس  َّنا 

مالسلا 101 هیلع  ءادهشلا  دیس  ...ُتْهِرَکَو  یبا�حصِأب  قِْحلا  ْنأ  ُتمَمَه  ْدَق  ّینإ 

مالسلا 82 هیلع  ءادهشلا  دیس  ...ًهَدا�عَس  ّالا 
�

َتْوَْملا  �يرا  �ّینا �ال 

مالسلا 59* هیلع  ءادهشلا  دیس  ...یبا�حْصا  ْنِم  ًاْریَخ  الَو  �یفْوا  ًابا�حْصا  ُمَلْعا  ّینا ال 

میحرلا نمحرلا  ّللا 
�

ه مسب 

مالسلا 116 هیلع  ءادهشلا  دیس  ...رهاظم  نب  ِبیبَح  هیقَفلا  لُجَّرلا  َیلا  یلَع  ِْنب  ِْنیَسُحلا  ْنِم 

مالسلا 46 هیلع  ءادهشلا  دیس  اَکاوَه  یف  اّرُط  َقلَخلا  ُتکَرت 

مالسلا 100 هیلع  ءادهشلا  دیس  ...َنیرِکاّذلا  َنیّلَصُملا  َنِم  ُهّللا  َکَلَعَج  َهالَّصلا  َترکَذ 

مالسلا 20* هیلع  ءادهشلا  دیس  ...بلکاهیفو  ینشهنتل  یلع  تدش  دق  ابالک  نأک  تیار 

مالسلا 63 هیلع  قداص  رفعج  َمَظْعَْالا  ُمْسِْالا  َِملَع  ُناْملَس 

مالسلا 111 هیلع  ءادهشلا  دیس  ْخیَش  اَی  َکَیْعَس  َهّللا  َرَکَش 

ص:145

رون ناوراک  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص موصعم  تیاور 

مالسلا 41 هیلع  نینمؤملاریما  ...ْمُهَْلبَق  َنا�ک  ْنَم  ْمُهُِقبْسَی  ٌءا�دَهُش �ال 

یسدق 43 �یْلثِم  َکَلَعْجا  �یّتَح  �ینْعِطا  �يْدبَع 

مالسلا 59* هیلع  ءادهشلا  دیس  يْریَغ  ِبَلَط  ْنَع  وَُهل  ینُوباصا  َْولَو  ینَنُوُبلْطَی  َمْوَقلا  َّنِاَف 

مالسلا 107 هیلع  ءادهشلا  دیس  یباحصا  نم  ًاریخ  ًاباحصا  ملعا  یناف ال 

39 مالسلا 35 ، هیلع  ءادهشلا  دیس  �یبا�حْصا  ْنِم  ًاْریَخ  �الَو  �یفْوا  ًابا�حْصا  ُمَلْعا  �ّینِاَف �ال 

مالسلا 48* هیلع  نیدباعلا  نیز  ...مهل  لوقی  ام  عمسأل  هنم  توندف 

مالسلا 136 هیلع  قداص  رفعج  ...ِهَّنَْجلا  ِضا�یِر  ْنِم  ٌهَضْوَر  ِْنیَسُْحلا  ُْربَق 

مالسلا 82* هیلع  ءادهشلا  دیس  ...تریغت  دق  ایندلا  نإو  رمألا  نم  نورت  ام  لزن  دق 

مالسلا 118 هیلع  ءادهشلا  دیس  ...ًالِضاَف  َْتنُک  ْدََقل  بیبَح  اَی  كرد  ِهِّلل 

مالسلا 69 هیلع  قداص  رفعج  ...ِما�قَْملاَو  ِنْکُّرلا  َْنَیب  ٍما�ع  َهَِأم  َهّللا  َدَبَع  ًاْدبَع  َّنا  َْول 

مالسلا 136 هیلع  قداص  رفعج  ...�یکَبَف  ًاْتِیب  ِْنیَسُْحلا  ِیف  َدَْشنا  ْنَم 

مالسلا 135 هیلع  قداص  رفعج  ...ِعُومُّدلا  َنِم  ِِهْنیَع  ْنِم  َجَرَخَف  ُهَْدنِع  ُْنیَسُْحلاَرِکُذ  ْنَم 

مالسلا 136 هیلع  قداص  رفعج  ُهَّنَْجلا  ُهَلَف  �یکَبَف  ُهَرْکَذ  ْنَم 

هلآ 12 هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  هَبْعَکلا  َنِم  ًهَمْرُح  ُمَظْعا  ُنِمْؤُْملا 

هلآ 12 هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  ْن�یبَّرَقُْملا  ِِهتَِکئ�الَم  ْنِم  ِهللا  یَلَع  ُمَرْکا  ُنِمْؤُْملا 

مالسلا 121 هیلع  ءادهشلا  دیس  َکِسْفَِنب  اَنَْتلَصاَو  اَمَک  هّللا  َکَلَصاَو 

مالسلا 108 هیلع  ءادهشلا  دیس  ...ها�تَدْحَواَوَو  هارِصاَن  َهَِّلقاَو  هاََتبْرُغاَو 

مالسلا 22 هیلع  نینمؤملاریما  ...�یمْعَْالا  ِرََصب  �یهَْتنُم  ا�ْینُّدلا  ا�مَّنِاَو 

مالسلا 59* هیلع  ءادهشلا  دیس  ...ٍّلِح  ِیف  اوُِقلَْطناف  ًاعیمَج  ْمَُکل  ُْتنِذا  ْدَق  ّینِاَو 
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مالسلا 67 هیلع  ءادهشلا  دیس  ءالؤه  نم  انل  ٍموی  َرخآ  ّنأ  نظأل  ّینإو 

مالسلا 42 هیلع  نینمؤملاریما  ...َهبُْرْتلا  اَُهتَّیا  َِکل  ًاها�و 
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هحفص موصعم  تیاور 

مالسلا 137 هیلع  قداص  رفعج  ...ْمَُهل  وُعْدَی  ْنَّمِم  ُرَثْکا  ِءا�مَّسلا  ِیف  ِهِراَّوُِزل  اوُعْدَی  ْنَمَو 

مالسلا 33 اهیلع  ارهز  همطاف  ...ِءا�مَّسلا  ُموُُجن  ْمُهَّنَاَک  ٍهَبْصُع  �یف  ٍِذئَمْوَی  َوُهَو 

مالسلا 59* هیلع  ءادهشلا  دیس  ...ًالَمَج  ُهوُذِخَّتاَف  ْمُکَیِشَغ  ْدَق  ُْلیَّللا  اَذ�ه 

مالسلا 104 هیلع  ءادهشلا  دیس  یننیعی  نیعم  نم  له  ینرصنی و  رصان  نم  له 

هلآ 20* هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  ...تاوامسلا  لهأ  کب  رشبتسا  دقو  دمحم  لآ  دیهش  تنأ  ! ینبای

هلآ 37 هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  ...ِهِعَرْصَمَو  ِِهلَتْقَم  ٍضْرا  �یلا  ُلَِحتْرَی 

مالسلا 128 هیلع  ءادهشلا  دیس  ...ِملْسُم  اَی  هّللا  َکْمَحْرَی 
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نیموصعمو ءایبنا  تسرهف 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ءادهشلا  دیس  ّللادبع 
�

ه ابا 

54 مدا ،

،130 ، 128 ، 127 ، 115 ، 114 ، 113 ، 112 ، 97 ، 83 ، 81 ، 78 ، 71 ، 64 ، 62 ، 41 ، 22 مالـسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 
139 ، 137 *، 135 *، 133 ، 132

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ءادهشلا  دیس  ربمایپ  رسپ 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ءادهشلا  دیس  ربمغیپ  رتخد  رسپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  دمحم  مرکا  ربمایپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  دمحم  ربمایپ 

137 ، 136 ، 135 ، 80 ، 74 ، 69 ، 63 مالسلا ،  هیلع  قداص  رفعج 

*133 ، 130 ، 129 ، 113 ، 106 ، 102 ، 97 ، 71 ، 64 مالسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ءادهشلا  دیس  یلع  نب  نیسح 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ءادهشلا  دیس  نیسح  ترضح 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ردیح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  دمحم  ناربمایپ  متاخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  دمحم  رشبلا  ریخ 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ربمایپ  رتخد 
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مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ءادهشلا  دیس  ربمایپ  هیرذ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  دمحم  مالسا  لوسر 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  دمحم  قح  لوسر 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه لوسر  دمحم  ادخ  لوسر 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ءادهشلا  دیس  نادیهش  رالاس 

مالسلا امهیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  داجس 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ءادهشلا  دیس  نادیهش  رورس 

،36 ، 35 ، 34 ، 33 ، 30 ، 29 ، 26 ، 25 ، 24 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 15 ، 14 ، 12 ، 10 ، 9 مالسلا ،  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ءادهشلا  دیس 
،70 ، 69 ، 68 ، 67 ، 66 ، 65 ، 61 ، 60 ، 58 ، 57 ، 56 ، 55 ، 54 ، 53 ، 52 ، 51 ، 50 ، 49 ، 48 ، 47 ، 46 ، 45 ، 44 ، 43 ، 42 ، 41 ، 38 ، 37
،105 ، 104 ، 103 ، 101 ، 100 ، 99 ، 97 ، 96 ، 95 ، 93 ، 92 ، 91 ، 90 ، 89 ، 87 ، 85 ، 83 ، 82 ، 81 ، 78 ، 77 ، 75 ، 74 ، 73 ، 72 ، 71
،127 ، 126 ، 125 ، 124 ، 123 ، 122 ، 121 ، 120 ، 119 ، 118 ، 117 ، 116 ، 115 ، 113 ، 112 ، 111 ، 110 ، 109 ، 108 ، 107 ، 106

140 ، 139 ، 138 ، 137 ، 136 *، 135 *، 133 ، 132 ، 130 ، 129

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تیالو  هاش 

131 ، 106 *، 60 *، 59 ، 56 *، 48 مالسلا ،  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع 

*70 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  یضترم  یلع 

137 *، 133 ، 89 ، 78 ، 74 ، 71 ، 33 ، 18 مالسلا ،  اهیلع  ارهز  همطاف 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ءادهشلا  دیس  نینمؤملاریما  دنزرف 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ءادهشلا  دیس  ادخ  لوسر  دنزرف 
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63 ، 41 ، 9 مالسلا ،  هیلع  رقاب  دمحم 

،60 ، 58 ، 56 ، 55 ، 54 ، 53 ، 50 ، 49 ، 48 ، 46 ، 37 ، 34 ، 33 ، 21 ، 20 ، 19 ، 15 ، 14 ، 12 ، 9 هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 
�

ه لوسر  دمحم 
،121 ، 116 ، 115 ، 113 ، 112 ، 111 ، 110 ، 108 ، 105 ، 102 ، 101 ، 97 ، 95 ، 88 ، 83 ، 80 ، 78 ، 77 ، 74 ، 69 ، 64 ، 63 ، 62 ، 61

139 ، 138 ، 137 *، 133 ، 130 ، 127 ، 125 ، 124 ، 122

113 ، 90 مالسلا ،  هیلع  دمحم  لآ  يدهم 

119 مالسلا ،  هیلع  حون 
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مالعا تسرهف 

ناطیش سیلبا 

138 * 15 دیدحلا ، یبا  نبا 

98 *، 59 *، 19 ریثا ، نبا 

58 یمرضح ، ریشب  نبا 

138 يزوج ، نبا 

138 ، 82 *، 59 ، 19 بوشآ ، رهش  نبا 

112 رکاسع ، نبا 

138 سارف ، نبا 

112 دوعسم ، نبا 

*59 امن ، نبا 

90 یلئود ، دوسالا  وبا 

104 ، 29 ثرح ، نب  فوتحلاوبا 

132 ، 131 ، 130 ، 113 ، 57 ، 38 مالسلا ،  هیلع  مشاه ) ینب  رمق   ) سابعلا لضفلا  وبا 

93 يربط ، رفعجوبا 

*130 یلامث ، هزمح  وبا 

62 يرافغ ، رذوبا 
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126 ، 120 ، 118 *، 101 ، 81 فنخم ، وبا 

106 یناهفصا ، میعنوبا 

*59 یناهفصا ، جرفلا  یبا 

91 هّیما ، نب  مهدا 

27 میحر ، اقآ  جاح  بابرا 

106 ورمع ، نب  ملسا 

*50 ، 49 شمعا ،

24 يا ، هشمق  یهلا 

113 لیئربج ،)  ) یحو نیما 

*22 ردص ، هّللا  تیا 

115 ، 38 ریرب ،

123 یمرضح ، ورمع  نب  رشب 

74 رح ، نب  ریکب 

دعس نب  رمع  دعس  رسپ 

هیبأ نب  دایز  هیمس  رسپ 

هیواعم نب  دیزی  دنه  رسپ 

*131 یلامث ، هیفص  یبأ  نب  تباث 

138 یبلعث ،

110 جاجح ، نب  رباج 

*50 ، 49 يراصنا ، ّللادبع 
�

ه نب  رباج 
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111 يرافغ ، هورع  نب  رباج 
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*23 يرفعج ،

27 یناگیاپلگ ، نیدلا  لامج 

113 ، 112 يراصنا ، ثرح  نب  هدانج 

*46 ظفاح ،

114 ، 113 ، 128 ، 118 ، 116 ، 114 ، 100 ، 89 ، 87 ، 38 *، 14 رهاظم ، نب  بیبح 

71 قورسم ، نب  جاجح 

17 يدع ، نب  رجح 

103 ، 102 دیسا ، نب  هفیذح 

112 ، 82 ، 75 ، 74 ، 73 ، 72 ، 71 ، 70 ، 38 ، 29 دیزی ، نب  رح 

10 نایراصنا ، نیسح 

27 يدرجورب ، نیسح 

*75 يدادغب ، یلع  نب  نیسح 

101 ریمن ، نب  نیصح 

120 ، 119 یسابش ، دعسا  نب  هلظنح 

111 ، 81 *، 20 یمزراوخ ،

مالسلا اهیلع  بنیز  یلع  رتخد 

81 یتالحم ، هّللا  حیبذ 

78 اسر ،

114 يرجه ، دیشر 

132 یضایر ،

رون ناوراک  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 168 

http://www.ghaemiyeh.com


راوخ رگج  دنه  هینارصن  نز 
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121 ، 58 ، 38 ، 29 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16 نیق ، نب  ریهز 

18 ، 17 هیبأ ، نب  دایز 

123 اقرو ، نب  دیز 

117 ، 88 مالسلا ،  اهیلع  بنیز 

41 ، 138 يدنوار ،

104 ، 29 ثرح ، نب  دعس 

90 هیدعس ،) هیرام  ردپ   ) دعس

113 دلاخ ، نب  ورمع  یلوم  دعس 

38 ریبج ، نب  دیعس 

122 یفنح ، ّللادبع 
�

ه نب  دیعس 

63 ، 62 يدمحم ،)  ) یسراف ناملس 

97 درص ، نب  نامیلس 

18 هیمس ،

123 ورمع ، نب  دیوس 

*133 ، 73 *، 59 سوواط ، نب  دیس 

85 ، 84 ، 20 ، 18 نشوجلا ، يذ  نب  رمش 

95 بذوش ،

49 یسوط ، خیش  دنزرف  یلعوبا  خیش 

138 *، 131 ، 107 ، 69 *، 59 *، 42 قودص ، خیش 

123 ، 113 ، 49 یسوط ، خیش 
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*60 یمق ، سابع  خیش 
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*133 ، 98 ، 85 ، 81 *، 59 دیفم ، خیش 

65 ، 54 ، 44 ، 43 ، 36 ، 34 ، 25 ناطیش ،

123 ، 99 ، 81 يربط ،

113 ، 107 یحیرط ،

98 هعوط ،

97 ، 95 ، 94 ، 93 بیبش ، نب  سباع 

سابعلا لضفلاوبا  یلع  نب  سابع 

124 ، 97 ریمع ، نب  هّللادبع 

91 یسقبع ، دیزی  نب  هّللادبع 

60 عیضر ، ّللادبع 
�

ه

124 ، 105 ، 98 ، 91 ، 90 ، 64 ، 46 ، 42 ، 41 ، 40 ، 36 ، 35 ، 17 ، 16 دایز ، نب  ّللادیبع 
�

ه

91 یسقبع ، دیزی  نب  هّللادیبع 

123 راکب ، نب  هورع 

*50 ، 49 یلدج ، یفوع  دعس  نب  هّیطع 

57 بلاط ، یبأ  نب  لیقع 

81 يا ، هرمک  همالع 

123 يوامس ، همالع 

*59 یسلجم ، همالع 

130 ، 107 ربکا ، یلع 

49 یلمآ ، يربط  مساقلاوبا  نیدلا  دامع 

رون ناوراک  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:157

رون ناوراک  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 173 

http://www.ghaemiyeh.com


97 هدانج ، نب  رمع 

129 ، 120 ، 119 ، 111 ، 110 ، 109 ، 105 ، 104 ، 99 ، 96 ، 85 ، 84 ، 46 *، 15 دعس ، نب  رمع 

113 دلاخ ، نب  ورمع 

101 ، 99 ، 98 ، 97 يدئاص ، همامث ) وبا   ) هّللا دبع  نب  ورمع 

37 صاع ، ورمع 

107 يروباشین ، لاّتف 

103 ، 102 يرافغ ، دیسا  نب  هفیذح  ردارب  دنزرف 

62 ناذاش ، نب  لضف 

114 *، 68 *، 14 ریبز ، نب  لیضف 

60 نسحلا ، نب  مساق 

*50 ییابطابط ، یضاق 

99 یبعش ، هّللادبع  نب  ریثک 

138 ، 115 ، 114 ، 81 *، 68 *، 63 *، 62 *، 14 یشک ،

66 میکح ، نامقل 

109 بهو ، نب  بهو  ردام 

91 ، 90 هّیدعس ، هیرام 

127 ، 124 ، 110 ، 104 ، 81 یناقمام ،

113 ، 112 ّللادبع ،
�

ه نب  عمجم 

52 یناشاک ، مشتحم 

96 يوامس ، ثّدحم 
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107 ، 106 یمق ، ثدحم 

115 یلماع ، لبج  نسحم 

102 یمق ، رافص  نسح  نب  دمحم 

106 یعفاش ، یجنگ  فسوی  نب  دمحم 

10 یمشاه ، داوج  دمحم 

95 ، 93 راتخم ،

27 سردم ،

27 یناقلاط ، یضترم 

13 يدهلا ، ملع  یضترم 

*60 يدوعسم ،

127 ، 112 ، 110 ، 98 ، 97 ، 95 ، 94 ، 93 ، 81 ، 57 لیقع ، نب  ملسم 

127 ، 117 ، 118 ، 116 ، 57 ، 38 هجسوع ، نب  ملسم 

*63 يرازف ، هبجن  نب  بیسم 

102 ، 97 نایفس ، یبا  نب  هیواعم 

137 بهو ، نب  هیواعم 

69 سینخ ، نب  یّلعم 

62 دوسا ، نب  دادقم 

*89 مرقم ،

28 ، 27 یشاک ، دمحم  الم 

*55 *، 44 يولوم ،
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114 رامت ، مثیم 
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112 ، 88 ، 87 ، 86 ، 85 ، 84 ، 82 ، 81 لاله ، نب  عفان 

112 محازم ، نب  رصن 

29 ّللادبع ،
�

ه نب  بهو 

80 هبنم ، نب  بهو 

109 ، 108 ، 107 بهو ، نب  بهو 

95 ، 17 هورع ، نب  یناه 

128 یبسار ، دنهم  نب  فاهفه 

87 ، 86 عفان ، نب  لاله 

40 راوخ ، رگج  دنه 

91 ، 90 طیبث ، نب  دیزی 

105 ، 100 ، 78 ، 65 ، 64 ، 55 ، 44 ، 42 ، 41 ، 40 ، 37 ، 36 ، 33 ، 26 ، 25 ، 21 ، 18 ، 16 هیواعم ، نب  دیزی 

124 دایز ،)  نبا  ردپ  هدرک  دازآ  راسی ( 
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بهاذم تاتویب ،  لیابق ،  تسرهف 

89 هّللا ، لا 

81 *، 20 دمحم ، لا 

128 ، 123 ، 119 ، 111 ، 109 ، 108 ، 89 ، 104 ، 103 ، 72 ، 63 ، 59 ، 57 ، 56 ، 55 ، 52 ، 46 ، 36 ، 34 ، 13 تیب ، لها 

هیما ینب  نایوما 

49 تنس ، لها 

109 ، 73 ، 49 ، 48 ، 47 ، 45 ، 43 ، 42 ، 40 ، 36 ، 16 هیما ، ینب 

*74 حایر ، ینب 

124 نیرمن ، ینب 

132 ، 131 ، 130 ، 113 ، 88 ، 87 ، 57 مشاه ، ینب 

98 میمت ،

122 ، 119 دومث ،

هیما ینب  يوما  بزح 

120 همیزخ ،

104 ناورهن ، جراوخ 

44 نایماش ،

ص:161

رون ناوراک  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 179 

http://www.ghaemiyeh.com


128 ، 122 ، 112 ، 110 ، 103 ، 102 ، 97 ، 93 ، 90 ، 62 هعیش ،

122 ، 119 داع ،

44 نایفوک ،

110 ، 107 ینارصن ،

124 ، 98 ، 97 نادْمَه ،

110 دوهی ،
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اه باتک  تسرهف 

125 ، 123 ، 112 ، 81 ، 39 ، 35 نیعلا ، راصبا 

*63 *، 62 صاصتخا ،

*50 نیعبرا ،

*67 *، 59 *، 48 *، 39 *، 35 داشرا ،

98 ، 81 *، 59 دیفم ، خیش  داشرا 

127 باعیتسا ،

127 هباغلادسا ،

127 هباصا ،

*67 *، 48 *، 39 *، 35 يرولا ، مالعا 

115 ، 104 ، 81 هعیشلا ، نایعا 

*133 لابقا ،

138 *، 131 ، 107 *، 59 *، 42 قودص ، یلاما 

133 لیجنا ،

*، 82 *، 69 *، 67 *، 63 *، 62 *، 59 *، 51 *، 50 *، 48 *، 46 *، 42 *، 41 *، 39 *، 35 *، 34 *، 20 *، 14 *، 12 راونألا ، راحب 
138 *، 137 *، 136 *، 135 *، 133 *، 131 *، 130

106 یلائللا ، رحب 

*81 فراعملا ، رحب 
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*50 ، 49 یفطصملا ، هراشب 

*103 ، 102 ، 81 تاجردلا ، رئاصب 

*133 نیمألا ، دلب 

112 رکاسع ، نبا  خیرات 

81 يربط ، خیرات 

*82 لوقعلا ، فحت 

114 هینیسحلا ، هفحت 

138 يزوج ، نبا  هرکذت 

138 یبلعث ، ریسفت 

*34 تارف ، ریسفت 

133 تاروت ،

138 بیذهت ،

*130 *، 51 ماکحألا ، بیذهت 

*137 لامعألا ، باوث 

*69 لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث 

*42 تایرفعج ،

*43 هینسلا ، رهاوجلا 

*75 نیمّثلا ، رهوج 

104 هیدرولا ، قئادح 

*41 جئارخ ،
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41 ، 138 يدنوار ، جئارخ 

*131 *، 12 لاصخ ،

138 مالسلا ، راد 
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123 ، 113 یسوط ، لاجر 

138 ، 115 ، 114 ، 81 *، 68 *، 63 *، 62 *، 14 یشک ، لاجر 

127 ، 110 ، 104 ، 81 یناقمام ، لاجر 

106 بابحالا ، هضور 

107 *، 59 *، 12 نیظعاولا ، هضور 

133 روبز ،

138 هیحان ، ترایز 

111 هیفاش ، حرش 

138 ساّرف ، نبا  هیفاش  حرش 

138 *، 15 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

*23 يرفعج ، هغالبلا  جهن  حرش 

127 تاقبط ،

138 عیارشلا ، للع 

81 *، 74 *، 48 *، 37 *، 36 *، 15 تعاجش ، رصنع 

*42 یلآللا ، یلاوع 

*70 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع 

127 تاحوتف ،

106 ، 81 *، 60 ءاجیهلا ، ناسرف 

،123 ، 119 ، 118 ، 115 ، 106 ، 81 ، 77 ، 61 *، 59 ، 56 ، 55 ، 54 ، 48 ، 46 ، 39 ، 36 ، 33 ، 32 ، 31 ، 29 ، 21 ، 17 ، 16 ، 10 نآرق ،
133 ، 127
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*137 یفاک ،

98 *، 59 *، 19 ریثا ، نبا  لماک 

138 *، 137 *، 136 *، 135 *، 130 *، 34 تارایزلا ، لماک 
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*59 همغلا ، فشک 

*12 لامعلا ، زنک 

138 یکجارک ، زنک 

104 باقلالاو ، ینکلا 

138 *، 59 *، 14 فوهل ،

*59 *، 48 *، 37 نازحألا ، ریثم 

*69 نساحم ،

138 *، 59 يدوعسم ، بهذلا  جورم 

80 هعیرشلا ، حابصم 

138 رابخالا ، یناعم 

*59 نیبلاطلا ، لتاقم 

120 ، 118 *، 101 ، 81 فنخم ، وبا  لتقم 

*89 مرقم ، نیسحلا  لتقم 

111 ، 81 *، 20 یمزراوخ ، لتقم 

*82 بقانم ،

138 *، 59 ، 19 بوشآ ، رهش  نبا  بقانم 

113 ، 107 یحیرط ، بختنم 

119 لامآلا ، یهتنم 

127 ، 118 نازحالا ، جیهم 

107 *، 60 مومهملا ، سفن 
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*22 هغالبلا ، جهن 

*137 *، 135 *، 69 *، 42 هعیشلا ، لئاسو 

112 نیفص ، هعقو 
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اه ناکم  تسرهف 

27 ناهفصا ،

124 هدعجلا ، رئب 

*130 هفیقسلا ، باب 

111 ردب ،

129 ، 91 ، 90 هرصب ،

،135 ، 134 ، 133 ، 125 ، 123 ، 121 ، 120 ، 117 ، 110 ، 108 ، 102 ، 79 ، 73 ، 60 ، 58 ، 45 ، 44 ، 42 ، 34 ، 31 ، 21 ، 17 تشهب ،
139 ، 136

9 نارهت ،

تشهب تنج 

تشهب هنج 

129 ، 121 ، 119 ، 106 ، 105 ، 43 ، 40 ، 21 منهج ،

98 هرامالا ، راد 

منهج خزود 

89 ، 69 نکر ،

89 مزمز ،

56 ماش ،

119 رشحم ، يارحص 
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89 افص ،

128 ، 127 ، 115 ، 112 ، 83 نیفص ،

*15 فط ،

25 روط ،

129 ، 90 ، 63 قارع ،

105 رشحم ، هصرع 

*50 *، 130 ، 132 تارف ،

،106 ، 104 ، 103 ، 99 ، 89 ، 85 ، 82 ، 78 ، 65 ، 63 ، 61 ، 56 ، 53 ، 50 ، 49 ، 41 ، 37 ، 30 ، 29 ، 26 ، 21 ، 15 ، 13 ، 12 ، 11 البرک ،
139 ، 129 ، 126 ، 124 ، 119 ، 117 ، 116 ، 115 ، 114 ، 111 ، 110

البرک الب  برک و 

89 ، 77 ، 12 هبعک ،

127 ، 124 ، 121 ، 119 ، 116 ، 115 ، 114 ، 112 ، 110 ، 99 ، 98 ، 97 ، 93 ، 90 ، 81 ، 72 ، 46 ، 16 هفوک ،

63 نئادم ،

106 ، 102 ، 73 هنیدم ،

69 ماقم ،

129 ، 106 ، 95 ، 91 ، 73 هکم ،

89 ینم ،

115 ، 104 ، 83 ناورهن ،

89 ، 12 اونین ،

105 ، 97 هیواه ،
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راعشا تسرهف 

يولوم 55 بدا  قیفوت  مییوج  ادخ  زا  هحفص  هدنیارس  عرصم 

؟89 میتفاترب خر  زورما  رگ  هبعک  يانم  زا 

؟80 ارت هنرگ  يا و  هتشگ  نت  تّذل  ریسا 

132 یضایرام تاجاح  هلبق  تمرح  يا 

24 يا هشمق  یهلا  نم  يارآ  لد  رادلد و  لد و  يا 

92 يدعس ینم  نامهم  وت  هک  مرادن  تخب  زا  رواب 

46 ظفاحدوب دهاوخ  ناشن  مان و  یم  هناخیم و  ات ز 

52 یناشاک مشتحمدننز  مقر  نوچ  وا  لتاق  يازج  مسرت 

77 اسر مساق  رتکد  نیسح  دمآ  زارفرس  لطاب  ّقح و  دربن  رد 

11 یناسحا یلع  دمحم  رتکد  نینچ  یمزب  تسه  ناهج  ات  رگد 

44 يولوم تسامس  ضرا و  نیا  ردناک  هّرذ  هّرذ 

؟93 نادرمان شیپ  نادرم  دنران  ورف  تریغ  رس 

؟29 زومآادخ نادرم  ار ز  ییایربک  تافص 

؟72* حایر ینب  ّرح  ّرحلا  معنل 

*14 یضترم دیسهلمهم  ءاضمرلا  یلع  سوفن  مهل 

66 يدعس شوگ  ردنا  دریگ  هک  دیاب  درم 
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ذخآمو عبانم  تسرهف 

میرک نآرق  - 1

هغالبلا جهن   - 2

 . يوامس رهاط  نب  دمحم  نیعلا ، راصبا   - 3

«. .ه ق مق 1413   » دیفم خیش  هرگنک  دیفم ، خیش  صاصتخا ،  - 4

 . ییاهب خیش  نیعبرا ،  - 5

«. .ه ق مق 1413   » دیفم خیش  هرگنک  دیفم ، خیش  بولقلا ، داشرا   - 6

 . ربدبع نب  ّللادبع 
�

ه نب  فسوی  باعیتسا ،  - 7

 . ریثا نبا  دمحم  نب  یلع  هباغلادسا ،  - 8

هباصا  - 9

 . یسربط نسح  نب  لضف  يرولا ، مالعا  - 10

 . ینارهط گرزب  اغآ  هعیشلا ، نایعا   - 11

«. .ه ق نارهت 1367  ، » هیمالسالا بتکلا  راد  سوواط ، نب  دیس  لامعالا ، لابقا   - 12

 . یلماع رح  خیش  هّینسلا ، رهاوجلا   - 13
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 . یمق سابع  خیش  باقلالاو ، ینکلا   - 14

«. .ه ش  1362  » هیمالسا هناخباتک  قودص ، خیش  یلاما ،  - 15

ابانرب لیجنا   - 16

«. .ه ق توریب 1404   » ءافولا یسلجم ، همالع  راونالا ، راحب  - 17

 ( . يزاریش لمسب  بیقن (  نب  ربکا  یلع  یلائللا ، رحب   - 18

 . ینادمه دمصلادبع  الم  فراعملارحب ،  - 19

 . يربط دمحم  نب  دمحم  رفعج  یبا  یفطصملاهراشب ،  - 20

«. .ه ق مق 1410   » 2 یفجن یشعرم  ّللا 
�

ه تیآ  هناخباتک  رافص ، خورف  نب  نسح  نب  دمحم  تاجردلا ، رئاصب   - 21

 . یگنس پاچ  یمعفک ، یلماع  یلع  نب  میهاربا  نیمالا ، دلب   - 22

رکاسع نبا  خیرات   - 23

 . يربط ریرج  نب  دمحم  يربط  خیرات  - 24

« . .ه ق مق 1404   » نیسردم هعماج  ینارحب ، هبعش  نب  نسح  لوقعلا ، فحت   - 25

 . یماطسب لضاف  هینیسحلا ، هفحت   - 26

يزوج نبا  هرکذت   - 27

 ( . قاحساوبا یبلعث (  دمحم  نب  دمحا  نایبلا )  فشک  یبلعث ( ، ریسفت  - 28

 . یفوک تارف  تارف ، ریسفت   - 29

تاروت  - 30
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« . نارهت 1365  » هیمالسالا بتکلاراد  یسوط ، خیش  ماکحالا ، بیذهت  - 31

«. مق 1364  » یضر فیرش  قودص ، خیش  لامعالا ، باوث   - 32

 . يریمح ّللادبع 
�

ه تایرفعج ،  - 33

 . ناقهد نب  دمحم  نب  میهاربا  نیمثلا ، رهوج   - 34

 . یناخ دمحم  نب  دمحملا  دبع  هیدرولا ، قئادح   - 35

 . يدنوار نیدلا  بطق  يدنوار ، جئارخ   - 36

«. .ه ق مق 1403   » نیسردم هعماج  قودص ، خیش  لاصخ ،  - 37

مالسلا راد   - 38

یسوط لاجر  - 39

« . 1348  » دهشم هاگشناد  یشک ، رمع  نب  دمحم  یشک ، لاجر   - 40

یناقمام لاجر   - 41

 . يزاریش لضف  نب  ّللا 
�

ه ءاطع  بابحالا ، هضور  - 42

«. مق  » یضر يروباشین ، لاتف  نسح  نب  دمحم  نیظعاولا ، هضور   - 43

روبز  - 44

 . ینیسح ریما  نب  دمحم  ساّرف ، یبا  هیفاش  حرش  - 45

 . دیدحلا یبأ  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش   - 46

 . یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  يرفعج ،  همالع  يرفعج ، هغالبلا  جهن  حرش   - 47
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن
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